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Noot 3. De gemelde RVR-/zichtwaarde die representatief is voor het eerste gedeelte van de 

aanloop kan worden vervangen door een schatting van de piloot. 

Noot 4. De voorgeschreven RVR-waarde dient voor alle relevante RVR-meldingspunten te 

worden bereikt, met uitzondering van het gestelde in noot 3. 

 

(ii) Voor meermotorige vliegtuigen waarvan de prestaties zodanig zijn dat zij bij uitval van de 

kritische motor niet kunnen voldoen aan de in subparagraaf a)(3)(i) vermelde prestatie-eisen 

kan het nodig zijn om meteen weer te landen en om hindernissen in het startgebied waar te 

nemen en te vermijden. Met die vliegtuigen mag volgens de hierna vermelde startminima 

worden gevlogen mits zij bij veronderstelde motoruitval op de gespecificeerde hoogte aan de 

toepasselijke criteria voor de hoogtemarge boven hindernissen kunnen voldoen. De door de 

exploitant vastgestelde startminima moeten gebaseerd worden op de hoogte van waaraf de 

netto startvliegbaan bij één uitgevallen motor kan worden geconstrueerd. De gebruikte RVR-

minima mogen niet lager zijn dan de waarden gegeven in tabel 1 en in tabel 2. 

 

Tabel 2 

RVR/zicht naar hoogte boven de baan bij veronderstelde motoruitval 

 

RVR/Zicht bij de start – vliegbaan 
Hoogte boven de startbaan bij 
veronderstelde motoruitval 

RVR/Zicht (noot 2) 

< 50 ft 200 m 
51 – 100 ft 300 m 
101 – 150 ft 400 m 
151 – 200 ft 500 m 
201 – 300 ft 1.000 m 
> 300 ft 1500 m 

(Noot 1) 
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Noot 1. 1500 m is ook van toepassing als geen positieve startvliegbaan kan worden 

geconstrueerd. 

Noot 2. De gemelde RVR/zicht-waarde die representatief is voor het eerste gedeelte van 

de aanloop kan worden vervangen door een schatting van de piloot. 

 

(iii) Wanneer geen (officieel) gemelde waarden voor RVR of meteorologisch zicht 

beschikbaar zijn, begint de gezagvoerder niet aan een start tenzij hij kan vaststellen dat 

de werkelijke omstandigheden voldoen aan de toepasselijke startminima. 

 

(4) Uitzonderingen op paragraaf (a)(3)(i): 

 

(i) Onverminderd goedkeuring van de autoriteit, en mits wordt voldaan aan de eisen in de 

paragrafen (A) t/m (E), mag de exploitant de startminima verminderen tot 125 m RVR 

(vliegtuigen van Categorie A, B en C) of 150 m RVR (vliegtuigen van Categorie D) 

wanneer: 

 

(A) slechtzichtprocedures van kracht zijn; 

 

(B) hartlijnlichten met hoge intensiteit en een tussenafstand van 15 m of minder, 

alsmede randlichten met hoge intensiteit en een tussenafstand van 60 m of minder, 

in werking zijn; 

 

(C) de leden van het cabinepersoneel de voor deze procedure goedgekeurde vlucht-

nabootsertraining met goed gevolg hebben doorlopen; 
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(D) een visueel segment van 90 m vanaf de cockpit beschikbaar is aan het begin 

van de aanloop; en 

 

(E) de voorgeschreven RVR-waarde is bereikt voor alle relevante RVR-

meldingspunten. 

 

(ii) Onverminderd de goedkeuring van de autoriteit, mag de exploitant van een 

vliegtuig dat gebruik maakt van een goedgekeurd lateraal geleidingssysteem de 

startminima verminderen tot een RVR van minder dan 125 m (vliegtuigen van 

Categorie A, B en C) of 150 m (vliegtuigen van Categorie D) maar niet minder 

dan 75 m, mits baanbescherming en voorzieningen gelijkwaardig aan die welke 

voor Categorie III-landingen beschikbaar zijn. 

 

(b) Niet-precisienadering 

 

(1) Systeemminima 

 

(i) De exploitant zorgt ervoor dat de systeemminima voor niet-precisienaderings-

procedures, welke zijn gebaseerd op het gebruik van ILS zonder glijpad 

(uitsluitend LLZ), VOR, NDB, SRA en VDF, niet lager zijn dan de in tabel 3 

gegeven MDH-waarden. 
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Tabel 3 

Systeemminima voor niet-precisienaderingshulpmiddelen 

 

Systeemminima 
Voorziening Laagste MDH 
ILS (geen glijpad – LLZ) 250 ft 
SRA (eindigend op ½ NM) 250 ft 
SRA (eindigend op 1 NM) 300 ft 
SRA (eindigend op 2 NM) 350 ft 
VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF (QDM & QGH) 300 ft 

 

(2) Minimumdalingshoogte. De exploitant zorgt ervoor dat de minimumdalingshoogte voor een 

niet-precisienadering niet lager is dan ofwel: 

 

(i) de minimum-hindernisvrije-hoogte voor de betreffende vliegtuigcategorie; of 

 

(ii) het systeemminimum. 
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(3) Visuele referentie. Een piloot mag een nadering niet voortzetten tot onder MDA/MDH tenzij 

ten minste één van de volgende visuele referenties voor de geplande baan voor de piloot 

duidelijk zichtbaar en herkenbaar is: 

 

(i) elementen van de naderingsverlichting; 

 

(ii) de drempel; 

 

(iii) de drempelmarkeringen; 

 

(iv) de drempellichten; 

 

(v) de drempelidentificatielichten; 

 

(vi) de visuele glijpadindicator; 

 

(vii) de landingsmat of landingsmatmarkering; 

 

(viii) de landingsmatlichten; 
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(ix) de baanrandlichten; of 

 

(x) andere door de autoriteit aanvaarde visuele referenties. 

 

(4) Voorgeschreven RVR. De laagste door de exploitant te gebruiken minima voor niet-precisie-

naderingen zijn: 

 

Tabel 4a 

RVR voor niet-precisienadering – volledige voorzieningen 

 

Niet-precisienaderingsminima, volledige voorzieningen 
(noot 1, 5, 6 en 7) 

MDH RVR/Vliegtuigcategorie 
 A B C D 
250 – 299 ft 800 m 800 m 800 m 1.200 m 
300 – 449 ft 900 m 1.000 m 1.000 m 1.400 m 
450 – 649 ft 1.000 m 1.200 m 1.200 m 1.600 m 
650 ft en hoger 1.200 m 1.400 m 1.400 m 1.800 m 
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Tabel 4b 

RVR voor niet-precisienadering – intermediaire voorzieningen 

 

Niet-precisienaderingsminima 
Intermediaire voorzieningen (noot 2, 5, 6 en 7) 

MDH RVR/Vliegtuigcategorie 
 A B C D 

250 – 299 ft 1.000 m 1.100 m 1.200 m 1.400 m 
300 – 449 ft 1.200 m 1.300 m 1.400 m 1.600 m 
450 – 649 ft 1.400 m 1.500 m 1.600 m 1.800 m 
650 ft en hoger 1.500 m 1.500 m 1.800 m 2.000 m 
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Tabel 4c 

RVR voor niet-precisienadering – basisvoorzieningen 

 

Niet-precisienaderingsminima, basisvoorzieningen (noot 3, 5, 6 en 7) 
MDH RVR/Vliegtuigcategorie 
 A B C D 

250 – 299 ft 1.200 m 1.300 m 1.400 m 1.600 m 
300 – 449 ft 1.300 m 1.400 m 1.600 m 1.800 m 
450 – 649 ft 1.500 m 1.500 m 1.800 m 2.000 m 
650 ft en hoger 1.500 m 1.500 m 2.000 m 2.000 m 

 

Tabel 4d 

RVR voor niet-precisienadering – Geen naderingslichtfaciliteiten 

 

Niet-precisienaderingsminima, geen naderingslichtvoorzieningen 
(noot 4, 5, 6 en 7) 
MDH RVR/Vliegtuigcategorie 

 A B C D 

250 – 299 ft 1.000 m 1.500 m 1.600 m 1.800 m 
300 – 449 ft 1.500 m 1.500 m 1.800 m 2.000 m 
450 – 649 ft 1.500 m 1.500 m 2.000 m 2.000 m 
650 ft en hoger 1.500 m 1.500 m 2.000 m 2.000 m 
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Noot 1. Volledige voorzieningen omvatten baanmarkeringen, 720 m of meer HI/MI-

naderingslichten, baanrandlichten, drempellichten en baaneindelichten. De lichten 

dienen aan te zijn. 

 

Noot 2. Intermediaire voorzieningen omvatten baanmarkeringen, 420–719 m HI/MI-naderings-

lichten, baanrandlichten, drempellichten en baaneindelichten. De lichten dienen aan te 

zijn. 

 

Noot 3. Basisvoorzieningen omvatten baanmarkeringen, <420 m HI/MI-naderingslichten, 

LI-naderingslichten (lengte niet relevant), baanrandlichten, drempellichten en 

baaneindelichten. De lichten dienen aan te zijn. 

 

Noot 4. ”Geen naderingslichtfaciliteiten” betekent baanmarkeringen, baanrandlichten, drempel-

lichten, baaneindelichten of in het geheel geen lichten. 

 

Noot 5. De tabellen gelden alleen voor conventionele naderingen met een nominale daalhoek 

van niet meer dan 4°. Bij grotere daalhoeken zal het meestal noodzakelijk zijn dat op de 

minimum dalingshoogte (MDH) tevens visuele glijpadgeleiding (bv. Papi) zichtbaar is. 

 

Noot 6. Deze cijfers betreffen ofwel de gemelde RVR, ofwel het meteorologisch zicht gecon-

verteerd naar RVR volgens subparagraaf (h). 

 

Noot 7. De in tabel 4a, 4b, 4c en 4d genoemde MDH heeft betrekking op de initiële berekening 

van MDH. Bij de keuze van de bijbehorende RVR hoeft geen rekening te worden 

gehouden met het naar boven afronden op 10 ft, zoals wel voor vluchtuitvoeringsdoel-

einden wordt gedaan (bijvoorbeeld bij omrekening naar MDA). 
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(5) Nachtvluchten. Voor nachtvluchten dienen ten minste baanrandlichten, drempellichten 

en baaneindelichten aan te zijn. 

 

(c) Precisienadering – Categorie I-vluchten 

 

(1) Algemeen. Een Categorie I-vlucht is een precisie-instrumentnadering en -landing met behulp 

van een ILS (instrumentlandingssyteem), een MLS (microgolflandingssysteem) of PAR 

(precision approach radar) met een beslissingshoogte van niet minder dan 200 ft met een 

zichtbare baanlengte (RVR) van niet minder dan 550 m. 

 

(2) Beslissingshoogte. De exploitant zorgt ervoor dat de te gebruiken beslissingshoogte voor een 

Categorie I-precisienadering niet lager is dan: 

 

(i) de laagste in het vlieghandboek (AFM) gespecificeerde beslissingshoogte, indien 

vermeld; 

 

(ii) de laagste hoogte tot welke het precisienaderingshulpmiddel kan worden gebruikt 

zonder de voorgeschreven visuele referentie; 

 

(iii) de minimum-hindernisvrije-hoogte voor de vliegtuigcategorie; of 

 

(iv) 200 ft. 
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(3) Visuele referentie. Een piloot mag een nadering niet voortzetten tot onder de Categorie I-

beslissingshoogte bepaald volgens subparagraaf (c)(2) tenzij ten minste één van de volgende 

visuele referenties voor de geplande baan voor de piloot duidelijk zichtbaar en herkenbaar is: 

 

(i) elementen van de naderingsverlichting; 

 

(ii) de drempel; 

 

(iii) de drempelmarkeringen; 

 

(iv) de drempellichten; 

 

(v) de drempelidentificatielichten; 

 

(vi) de visuele glijpadindicator; 

 

(vii) de landingsmat of landingsmatmarkering; 

 

(viii) de landingsmatlichten; of 

 

(ix) de baanrandlichten. 

 

(4) Voorgeschreven RVR. De laagste minima die de exploitant mag gebruiken voor Categorie I-

vluchten zijn: 
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Tabel 5 

RVR voor Categorie I-naderingen naar soort voorziening en beslissingshoogte 

 

Minima voor Categorie I 

Beslissings-
hoogte 
(noot 7) 

Voorzieningen/RVR 
(noot 5) 

 Volledige 
(noot 1 & 6) 

Intermediaire 
(noot 2 & 6) 

Basis 
(noot 3 & 6) 

Geen 
(noot 4 & 6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1.000 m 
201– 250 ft 600 m 700 m 800 m 1.000 m 
251–300 ft 650 m 800 m 900 m 1.200 m 
301 ft en hoger 800 m 900 m 1.000 m 1.200 m 

 

Noot 1. Volledige voorzieningen omvatten baanmarkeringen, 720 m of meer HI/MI-

naderingslichten, baanrandlichten, drempellichten en baaneindelichten. De lichten 

dienen aan te zijn. 

 

Noot 2. Intermediaire voorzieningen omvatten baanmarkeringen, 420–719 m HI/MI-naderings-

lichten, baanrandlichten, drempellichten en baaneindelichten. De lichten dienen aan te 

zijn. 

 

Noot 3. Basisvoorzieningen omvatten baanmarkeringen, <420 m HI/MI-naderingslichten, 

LI-naderingslichten (lengte niet relevant), baanrandlichten, drempellichten en 

baaneindelichten. De lichten dienen aan te zijn. 

 

Noot 4. ”Geen naderingslichtfaciliteiten” betekent baanmarkeringen, baanrandlichten, 

drempellichten, baaneindelichten of in het geheel geen lichten. 
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Noot 5. Deze cijfers betreffen ofwel de gemelde RVR, ofwel het meteorologisch zicht 

geconverteerd naar RVR volgens paragraaf h). 

 

Noot 6. De tabel geldt voor conventionele naderingen met een nominale glijpadhoek van 

niet meer dan 4°. 

 

Noot 7. De in tabel 5 genoemde beslissingshoogte heeft betrekking op de initiële 

berekening van de beslissingshoogte. Bij de keuze van de bijbehorende RVR 

hoeft geen rekening te worden gehouden met het naar boven afronden op 10 ft, 

zoals wel voor vluchtuitvoeringsdoeleinden wordt gedaan (bijvoorbeeld bij 

omrekening naar beslissingshoogte). 

 

(5) Vluchtuitvoering met één piloot. Voor vluchten met één piloot dient de exploitant de 

minimum-RVR voor alle naderingen te berekenen volgens OPS 1.430 en deze bijlage. 

Een RVR van minder dan 800 m is niet toegestaan, behalve bij gebruik van een 

geschikte automatische piloot gekoppeld aan een ILS of MLS, in welk geval de normale 

minima gelden. De toegepaste beslissingshoogte mag niet lager zijn dan 1,25 x de 

laagste gebruikshoogte voor de automatische piloot. 

 

(6) Nachtvluchten. Voor nachtvluchten dienen ten minste baanrandlichten, drempellichten 

en baaneindelichten aan te zijn. 

 

(d) Precisienadering – Categorie II-vluchten 

 

(1) Algemeen. Een Categorie II-vlucht is een precisie-instrumentnadering en -landing met 

behulp van ILS of MLS met: 

 

(i) een beslissingshoogte van minder dan 200 ft doch niet minder dan 100 ft; en 

 

(ii) een zichtbare baanlengte (RVR) van niet minder dan 300 m. 
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(2) Beslissingshoogte. De exploitant zorgt ervoor dat de te gebruiken beslissingshoogte voor een 

Categorie II-vlucht niet lager is dan: 

 

(i) de in het vlieghandboek gespecificeerde minimumbeslissingshoogte, indien vermeld; 

 

(ii) de laagste hoogte tot welke het precisienaderingshulpmiddel kan worden gebruikt 

zonder de voorgeschreven visuele referentie; 

 

(iii) de minimum-hindernisvrije-hoogte voor de vliegtuigcategorie; 

 

(iv) de beslissingshoogte tot welke de bemanning gemachtigd is te gaan; of 

 

(v) 100 ft. 

 

(3) Visuele referentie. Een piloot mag een nadering niet voortzetten tot onder de Categorie II-

beslissingshoogte, bepaald volgens subparagraaf (d)(2), tenzij visueel contact gemaakt en 

behouden kan worden met een segment dat ten minste drie opvolgende lichten omvat, en wel 

van de hartlijn van de naderingslichten, ofwel de landingsmatlichten, ofwel de hartlijnlichten, 

ofwel de baanrandlichten, of een combinatie hiervan. Dit visuele contact dient tevens een 

lateraal element van het grondpatroon te omvatten, namelijk een naderingslichtendwarsbalk of 

een barrette van de landingsmatverlichting. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 137 
BIJLAGE DG C III   NL 

(4) Voorgeschreven RVR. De laagste minima die de exploitant mag gebruiken voor Categorie II-

vluchten zijn: 

 

Tabel 6 

RVR voor Categorie II-nadering naar beslissingshoogte 

 

Minima voor Categorie II 
Automatisch in bedrijf tot onder de beslissingshoogte (zie noot 1) Beslissings- 

hoogte RVR/ 
Vliegtuigcategorie A, B & C 

RVR/ 
Vliegtuigcategorie D 

100 ft – 120 ft 300 m 300 m  
(Noot 2)/350 m 

121 ft – 140 ft 400 m 400 m 
141 ft en hoger 450 m 450 m 

 

Noot 1. De aanduiding ‘automatisch in bedrijf tot onder de beslissingshoogte’ in deze 

tabel betekent doorlopend gebruik van het automatische besturingssysteem tot een 

hoogte welke niet groter is dan 80% van de geldende beslissingshoogte. De lucht-

waardigheidsvoorschriften kunnen dus, via de laagste hoogte waarop het 

automatische besturingssysteem in werking wordt gesteld, invloed hebben op de 

toe te passen beslissingshoogte. 

 

Noot 2: 300 m mag worden gebruikt voor een vliegtuig van Categorie D dat een auto-

matische landing uitvoert. 

 

(e) Precisienadering – Categorie III-vluchten 

 

(1) Algemeen. Categorie III-vluchten worden als volgt onderverdeeld: 
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(i) Categorie IIIA-vluchten. Een precisie-instrumentnadering en -landing met behulp van 

ILS of MLS met: 

 

(A) een beslissingshoogte van minder dan 100 ft; en 

 

(B) een zichtbare baanlengte (RVR) van ten minste 200 m. 

 

(ii) Categorie IIIB-vluchten. Een precisie-instrumentnadering en -landing met behulp van 

ILS of MLS met: 

 

(A) een beslissingshoogte van minder dan 50 ft, of geen beslissingshoogte; en 

 

(B) een zichtbare baanlengte van minder dan 200 m doch niet minder dan 75 m. 

 

Noot: Als de beslissingshoogte (DH) en de zichtbare baanlengte (RVR) niet in dezelfde 

categorie vallen, wordt de vluchtcategorie bepaald aan de hand van de RVR. 

 

(2) Beslissingshoogte. Voor vluchten waarbij wordt gebruik gemaakt van een beslissingshoogte, 

zorgt de exploitant ervoor dat de beslissingshoogte niet lager is dan: 

 

(i) de in het vlieghandboek gespecificeerde minimumbeslissingshoogte, indien vermeld; 

 

(ii) de laagste hoogte tot welke het precisienaderingshulpmiddel kan worden gebruikt 

zonder de voorgeschreven visuele referentie; hetzij 

 

(iii) de beslissingshoogte tot welke het cockpitpersoneel gemachtigd is te gaan. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 139 
BIJLAGE DG C III   NL 

(3) Vluchten zonder beslissingshoogte. Vluchten zonder beslissingshoogte mogen alleen worden 

uitgevoerd indien: 

 

(i) het vliegen zonder beslissingshoogte in het vlieghandboek wordt toegestaan; 

 

(ii) het naderingshulpmiddel en de luchtvaartterreinvoorzieningen toereikend zijn voor het 

vliegen zonder beslissingshoogte; en 

 

(iii) de exploitant toestemming heeft voor Categorie III-vluchten zonder beslissingshoogte. 

 

Noot: Indien er sprake is van een Categorie III-baan, mag worden aangenomen dat deze 

toereikend is voor vluchten zonder beslissingshoogte tenzij hiervoor specifieke 

restricties gelden, als gepubliceerd in de luchtvaartgids (AIP) of in de kennisgevingen 

aan luchtvarenden (NOTAM). 

 

(4) Visuele referentie 

 

(i) Bij Categorie IIIA-vluchten en Categorie IIIB-vluchten met passief-faalveilig 

besturingssysteem mag een piloot een nadering niet voortzetten tot onder de 

beslissingshoogte, bepaald volgens subparagraaf (e)(2), tenzij visueel contact gemaakt 

en behouden kan worden met een segment dat ten minste drie opvolgende lichten 

omvat, en wel van de hartlijn van de naderingslichten, ofwel de hartlijnlichten, ofwel de 

landingsmatlichten, ofwel de baanrandlichten, of een combinatie daarvan. 

 

(ii) Bij Categorie IIIB-vluchten met operationeel-faalveilig besturingssysteem die gebruik 

maken van een beslissingshoogte mag de piloot de nadering niet voortzetten tot onder 

de beslissingshoogte, bepaald volgens subparagraaf (e)(2), tenzij visueel contact 

gemaakt en behouden kan worden met ten minste één hartlijnlicht. 
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(iii) Bij Categorie III-vluchten zonder beslissingshoogte is visueel contact met 

de baan vóór de landing niet vereist. 

 

(5) Voorgeschreven RVR. De laagste minima die de exploitant mag toepassen bij 

Categorie III-vluchten zijn: 

 

Tabel 7 

RVR voor Categorie III-nadering naar besturingssysteem en beslissingshoogte 

 

Minima voor Categorie III 
Naderingscategorie Beslissingshoogte 

(ft) (noot 2) 
Met uitloopcontrole/ 
geleidingssysteem 

RVR 
(m) 

III A minder dan 100 ft Niet vereist 200 m 
III B minder dan 100 ft Passief-faalveilig 150 m 

(Noot 1) 
III B minder dan 50 ft Passief-faalveilig 125 m 
III B Minder dan 50 ft of geen 

beslissingshoogte 
Operationeel-faalveilig 75 m 

 

Noot 1. Bij vliegtuigen die overeenkomstig CS-AWO 321(b)(3) voor 

vluchtuitvoering bij alle weersomstandigheden zijn gecertificeerd. 

 

Noot 2. Overbodigheid van een besturingssysteem wordt volgens CS-AWO voor 

vluchtuitvoering bij alle weersomstandigheden bepaald, aan de hand van de 

laagste gecertificeerde beslissingshoogte. 

(f) Circuitnadering 

 

(1) De laagste minima die de exploitant mag toepassen bij een circuitnadering zijn: 
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Tabel 8 

Zicht en minimumdalingshoogte voor circuitnadering naar vliegtuigcategorie 

 

 Vliegtuigcategorie 
 A B C D 
MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 
Minimum meteorologisch zicht 1.500 m 1.600 m 2.400 m 3.600 m 
 

(2) Circuitvliegen met voorgeschreven vliegbanen is een geaccepteerde procedure binnen 

de strekking van deze paragraaf. 

 

(g) Visuele nadering. De exploitant mag geen RVR van minder dan 800 m gebruiken voor een 

visuele nadering. 

 

(h) Omrekening van gemeld meteorologisch zicht naar RVR 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat de omrekening van meteorologisch zicht naar RVR-

waarden niet wordt gebruikt voor het berekenen van startminima, Categorie II- of 

Categorie III-minima, of indien een gemelde RVR beschikbaar is. 

 

Noot: Indien de gemelde RVR groter is dan het door de exploitant van het 

luchtvaartterrein geschatte maximum, bijvoorbeeld "RVR meer dan 1500 meter", 

wordt deze niet als gemelde RVR beschouwd in deze context en mag worden 

gebruik gemaakt van de omzettingstabel. 

 

(2) Bij het omrekenen van meteorologisch zicht naar RVR in alle andere omstandigheden 

dan die genoemd in subparagraaf (h)(1), zorgt de exploitant ervoor dat de volgende 

tabel wordt gebruikt: 
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Tabel 9 

Omrekening van zicht naar RVR 

 

RVR= Met gemeld zicht x Verlichtings-elementen in bedrijf 
Dag Nacht 

HI naderings- en baanverlichting 1·5 2·0 
Elk ander type verlichtings-
voorzieningen 

1·0 1·5 

Geen verlichting 1·0 Niet van toepassing 
 

Bijlage 2 bij OPS 1.430 (c) 

Vliegtuigcategorieën – Vluchtuitvoering bij alle weersomstandigheden 

 

(a) Indeling van vliegtuigen 

 

De in acht te nemen criteria voor de indeling van vliegtuigen in categorieën is de aangewezen 

snelheid bij de drempel (VAT), welke gelijk is aan de overtreksnelheid (VSO) vermenigvuldigd 

met 1,3 of Vs1G vermenigvuldigd met 1,23 in de landingsconfiguratie bij de hoogste 

gecertificeerde landingsmassa. Indien zowel VSO en VS1G beschikbaar zijn, wordt de hoogste 

daaruit resulterende VAT gebruikt. De vliegtuigcategorieën en de daarbij behorende VAT 

waarden zijn weergegeven in de volgende tabel: 

 

Vliegtuigcategorie VAT 
A Minder dan 91 kt 
B Van 91 tot 120 kt 
C Van 121 tot 140 kt 
D Van 141 tot 165 kt 
E Van 166 tot 210 kt 
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De landingsconfiguratie die in aanmerking moet worden genomen, wordt door de exploitant 

of de vliegtuigfabrikant gedefinieerd. 

 

(b) Permanente wijziging van categorie (maximumlandingsmassa) 

 

(1) De exploitant mag een permanente, lagere landingsmassa opleggen, en deze massa 

gebruiken voor het bepalen van VAT indien dit door de autoriteit is goedgekeurd. 

 

(2) De voor een gegeven vliegtuig gedefinieerde categorie is een permanente waarde, welke 

dus onafhankelijk is van de veranderende omstandigheden van de dagelijkse 

vluchtuitvoering. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.440 

Slechtzichtvluchten – Algemene regels voor vluchtuitvoering 

 

(a) Algemeen. De volgende procedures zijn van toepassing op de invoering en goedkeuring van 

slechtzichtvluchten. 

 

(b) Operationele demonstratie. De operationele demonstratie strekt ertoe, het gebruik en de 

doeltreffendheid van de toepasselijke systemen voor vluchtgeleiding, training, procedures 

voor het cockpitpersoneel, onderhoudsprogramma en de handboeken met betrekking tot het 

goed te keuren programma voor categorie II/III te bepalen of te valideren. 

 

(1) Indien de voorgeschreven beslissingshoogte 50 ft of hoger is, dienen ten minste 30 

naderingen en landingen te worden uitgevoerd bij vluchtuitvoeringen waarbij wordt 

gebruik gemaakt van Categorie II/III-systemen in elk vliegtuigtype waarin deze zijn 

geïnstalleerd. Indien de beslissingshoogte minder dan 50 ft is, dienen ten minste 100 

naderingen en landingen te worden uitgevoerd, tenzij de autoriteit een andere procedure 

goedkeurt. 
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(2) Indien de exploitant verschillende varianten van hetzelfde vliegtuigtype heeft die 

dezelfde basistypes besturings- en weergavesystemen gebruiken, of verschillende 

basistypes besturings- en weergavesystemen op hetzelfde vliegtuigtype, dient de 

exploitant aan te tonen dat de verschillende varianten een bevredigend prestatieniveau 

halen, maar hoeft de exploitant niet voor elke variant een volledig programma van 

operationele demonstraties te doorlopen. Op grond van de door een andere exploitant 

opgedane ervaring met een conform OPS 1 afgegeven AOC waarbij een vliegtuig van 

hetzelfde type of dezelfde variant en dezelfde procedures worden gebruikt, kan de 

autoriteit ook aanvaarden dat minder naderingen en landingen worden uitgevoerd.  

 

(3) Indien het aantal mislukte naderingen meer dan 5% van het totaal bedraagt (bv. 

onbevredigende landingen, systeemonderbrekingen), dient het evaluatieprogramma met 

telkens ten minste 10 naderingen en landingen te worden uitgebreid, totdat het totale 

mislukkingspercentage niet meer dan 5% bedraagt.  

 

(c) Verzamelen van gegevens voor operationele demonstraties. Elke aanvrager dient een methode 

voor het verzamelen van gegevens over uitgevoerde naderingen en landingen te ontwikkelen 

(bv. een door het cockpitpersoneel te gebruiken formulier). De desbetreffende gegevens en 

een overzicht van de demonstratiegegevens worden voor evaluatie ter beschikking gesteld van 

de autoriteit. 

 

(d) Gegevensanalyse. Onbevredigende naderingen en/of automatische landingen worden 

gedocumenteerd en geanalyseerd. 

 

(e) Doorlopende controle 

 

(1) Nadat de eerste toestemming is verkregen, dient de exploitant voortdurend controle uit 

te oefenen op de vluchtuitvoering, teneinde eventuele ongewenste ontwikkelingen te 

ontdekken voordat deze gevaarlijk worden. Hiervoor mogen meldingen van het 

cockpitpersoneel worden gebruikt. 
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(2) De volgende informatie dient gedurende een periode van 12 maanden te worden bewaard. 

 

(i) Het totale aantal naderingen, per vliegtuigtype, waarbij de Categorie II- of Categorie III-

boordapparatuur is gebruikt om bevredigende (praktijk- of oefen-)naderingen uit te 

voeren tot aan de toepasselijke Categorie II- of Categorie III-minima; en 

 

(ii) rapporten betreffende onbevredigende naderingen en/of automatische landingen, per 

luchtvaartterrein en vliegtuiginschrijving, in de volgende categorieën: 

 

(A) storingen in boordapparatuur; 

 

(B) problemen met grondvoorzieningen; 

 

(C) afgebroken naderingen tengevolge van opdrachten van de verkeersleiding; hetzij 

 

(D) andere redenen. 

 

(3) De exploitant dient een procedure vast te stellen voor het controleren van de prestaties van het 

automatische landingssysteem van elk vliegtuig. 
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(f) Overgangsperiodes 

 

(1) Exploitanten zonder eerdere ervaring met Categorie II of III 

 

(i) De exploitant zonder eerdere operationele ervaring met Categorie II of III kan 

goedkeuring krijgen voor Categorie II- of Categorie IIIA-vluchten als hij ten 

minste zes maanden ervaring heeft met Categorie I-vluchten met het betreffende 

vliegtuigtype. 

 

(ii) Na zes maanden Categorie II- of Categorie IIIA-vluchten met het betreffende 

vliegtuigtype kan de exploitant goedkeuring krijgen voor Categorie IIIB-vluchten. 

Bij het geven van deze goedkeuring mag de autoriteit gedurende een aanvullende 

periode hogere minima opleggen dan de laagste toepasselijke minima. De 

verhoging van de minima zal normaliter alleen betrekking hebben op de RVR 

en/of een restrictie op vluchten zonder beslissingshoogte en wordt zo gekozen dat 

geen wijziging van de vluchtuitvoeringsprocedures is vereist. 

 

(2) Exploitanten met eerdere ervaring met Categorie II of III. De exploitant die reeds 

ervaring heeft met Categorie II of III, kan bij de autoriteit goedkeuring vragen voor een 

verkorte overgangsperiode. 

 

(g) Onderhoud van Categorie II-, Categorie III- en LVTO (slechtzichtstart)-apparatuur. De 

exploitant dient, samen met de fabrikant, onderhoudsvoorschriften voor de boord-

geleidingssystemen van het vliegtuig vast te stellen en deze op te nemen in het in OPS 1.910 

voorgeschreven en door de autoriteit goed te keuren onderhoudsprogramma. 
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(h) In aanmerking komende luchtvaartterreinen en banen 

 

(1) Alvorens aan Categorie III-vluchten begonnen wordt, dient elk vliegtuigtype/elk 

boorduitrustingsstuk/ elke baancombinatie te worden geverifieerd door ten minste één 

nadering en landing onder Categorie II- of betere omstandigheden met goed gevolg uit 

te voeren. 

 

(2) Voor banen met onregelmatig terrein vóór de drempel of andere voorzienbare of 

bekende tekortkomingen, dient elk vliegtuigtype/elk boorduitrustingsstuk/elke 

baancombinatie te worden geverifieerd met vluchten onder categorie I- of betere 

omstandigheden alvorens aan Categorie II- of III-vluchten begonnen wordt. 

 

(3) Indien de exploitant verschillende varianten van hetzelfde vliegtuigtype heeft die 

dezelfde basistypes besturings- en weergavesystemen gebruiken, of verschillende 

basistypes besturings- en weergavesystemen op hetzelfde vliegtuigtype, dient de 

exploitant aan te tonen dat de verschillende varianten een bevredigend prestatieniveau 

halen, maar hoeft de exploitant niet voor elke variant/baancombinatie een volledig 

programma van operationele demonstraties te doorlopen. 

 

(4) Exploitanten die een vliegtuig van hetzelfde type of dezelfde variant en dezelfde boord-

uitrustingscombinatie en procedures gebruiken, kunnen steunen op elkanders ervaring 

en gegevens om te voldoen aan deze paragraaf. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.450 

Slechtzichtvluchten – Training en kwalificaties 

 

(a) Algemeen. De exploitant zorgt ervoor dat de trainingsprogramma’s voor leden van het 

cockpitpersoneel met betrekking tot slechtzichtvluchten bestaan uit gestructureerde cursussen 

met lessen op de grond, in de vluchtnabootser en/of in vlucht. De exploitant mag de 

cursusinhoud volgens de bepalingen van de subparagrafen (2) en (3) inkorten, mits de inhoud 

van de verkorte cursus aanvaardbaar is voor de autoriteit. 

 

(1) Leden van het cockpitpersoneel zonder Categorie II- of Categorie III-ervaring dienen 

het volledige trainingsprogramma te doorlopen als voorgeschreven in de subparagrafen 

(b), (c) en (d). 

 

(2) Leden van het cockpitpersoneel met Categorie II- of Categorie III-ervaring bij een 

andere exploitant mogen een verkorte cursus op de grond volgen. 

 

(3) Leden van het cockpitpersoneel met Categorie II- of Categorie III-ervaring bij de 

exploitant mogen een verkorte cursus volgen met lessen op de grond, in de 

vluchtnabootser en/of in vlucht. De verkorte cursus omvat ten minste de elementen die 

worden voorgeschreven in de subparagrafen (d)(1), (d)(2)(i) c.q. (d)(2)(ii), en (d)(3)(i). 

 

(b) Training op de grond. De exploitant zorgt ervoor dat de aanvankelijke grondcursus voor 

slechtzichtvluchten ten minste de volgende onderdelen bevat: 

 

(1) de eigenschappen en beperkingen van het ILS en/of MLS; 

 

(2) de eigenschappen van de visuele hulpmiddelen; 
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(3) de eigenschappen van mist; 

 

(4) de operationele mogelijkheden en beperkingen van het betreffende boordsysteem; 

 

(5) de effecten van neerslag, ijsvorming, windschering en turbulentie op geringe hoogten; 

 

(6) het effect van bepaalde defecten aan het vliegtuig; 

 

(7) het gebruik en de beperkingen van RVR-schattingssystemen; 

 

(8) de grondslagen van de voorschriften op het gebied van de hoogtemarge boven hindernissen; 

 

(9) herkenning van en te nemen maatregelen bij storing van grondapparatuur; 

 

(10) de te volgen procedures en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het bewegen over de 

grond bij vluchten waarbij de RVR 400 m of minder is en eventuele te volgen aanvullende 

procedures voor starten bij een RVR van minder dan 150 m (200 m voor Categorie 

D-vliegtuigen); 

 

(11) de betekenis van beslissingshoogtes gebaseerd op radiohoogtemeters en het effect dat het 

terreinprofiel in het naderingsgebied heeft op de aanwijzing van de radiohoogtemeter en op de 

automatische naderings-/landingssystemen; 

 

(12) het belang en de betekenis van de waarschuwingshoogte, indien van toepassing, en de te 

nemen maatregelen ingeval van een storing boven en beneden de waarschuwingshoogte; 
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(13) de voorgeschreven kwalificaties van piloten voor het verkrijgen en behouden van 

toestemming voor slechtzichtstarten en Categorie II- of Categorie III-vluchten; en 

 

(14) het belang van een correcte zithouding en ooghoogte. 

 

(c) Vluchtnabootsertraining en/of vliegtraining 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat de vluchtnabootser- en/of vliegtraining voor slechtzicht-

vluchten het volgende omvat: 

 

(i) controles op het goed functioneren van apparatuur, zowel op de grond als in 

vlucht; 

 

(ii) het effect op de minima ten gevolge van veranderingen in de status van 

grondinstallaties; 

 

(iii) toezicht op de werking van automatische besturingssystemen en op statuspanelen 

van automatische landingssystemen, met de nadruk op de te nemen maatregelen 

bij uitval/storingen van dergelijke systemen; 

 

(iv) te nemen maatregelen ingeval van uitval/storingen in bv. motoren, elektrische 

systemen, hydraulische systemen of vluchtbesturingssystemen; 

 

(v) het effect van bekende gebreken/defecten en het gebruik van 

minimumuitrustingslijsten; 

 

(vi) operationele beperkingen voortvloeiend uit het bewijs van luchtwaardigheid; 
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(vii) voorlichting over de visuele signalen die op beslissingshoogte zijn vereist, alsmede 

informatie over de maximaal toegestane afwijking ten opzichte van het glijpad of de 

koerslijnbakenstraal; en 

 

(viii) het belang en de betekenis van de waarschuwingshoogte, indien van toepassing, en de te 

nemen maatregelen ingeval van een storing boven en beneden de waarschuwingshoogte. 

 

(2) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cockpitpersoneel getraind is in de uitvoering van 

zijn/haar taken en geïnstrueerd is over de benodigde coördinatie met andere bemanningsleden. 

Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van vluchtnabootsers. 

 

(3) De training dient te worden opgedeeld in fasen die normale vluchten bestrijken zonder uitval 

van/storingen in het vliegtuig of de apparatuur, maar bij alle weersomstandigheden die 

kunnen optreden, en gedetailleerde scenario’s aangaande uitval van/storingen in het vliegtuig 

of de apparatuur welke Categorie II- of Categorie III-vluchten kunnen treffen. Indien het 

vliegtuigsysteem het gebruik van hybride of andere speciale systemen omvat (zoals head-up 

displays of zichtverbeteringsapparatuur), oefenen de leden van het cockpitpersoneel zich in 

het gebruik van deze systemen onder normale en abnormale omstandigheden tijdens de fase 

van de training in de vluchtnabootser. 

 

(4) De procedures voor het geval dat de piloot het vermogen verliest diens taken uit te voeren die 

behoren bij slechtzichtstarten en Categorie II- en Categorie III-vluchten, worden geoefend. 

 

(5) Voor vliegtuigen zonder vluchtnabootser zorgt de exploitant ervoor dat de vliegtrainingsfase 

die specifiek is voor de visuele scenario’s van Categorie II -vluchten, wordt uitgevoerd in een 

vluchtnabootser die specifiek daarvoor is goedgekeurd. Een dergelijke training omvat ten 

minste vier naderingen. De training en de procedures die typespecifiek zijn, worden in het 

vliegtuig geoefend. 
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(6) De initiële Categorie II- en Categorie III-training omvat ten minste de volgende oefeningen: 

 

(i) nadering met gebruik van de toepasselijke in het vliegtuig geïnstalleerde systemen voor 

vluchtgeleiding, automatische piloot en besturing, tot de toepasselijke beslissingshoogte 

en met inbegrip van de overgang naar zichtvliegen en zichtlanding; 

 

(ii) nadering met alle motoren in werking met gebruik van de toepasselijke in het vliegtuig 

geïnstalleerde systemen voor vluchtgeleiding, automatische piloot en besturing, tot de 

toepasselijke beslissingshoogte gevolgd door een afgebroken nadering; dit alles zonder 

externe visuele referentie; 

 

(iii) in voorkomend geval naderingen met gebruik van automatische systemen die zorgen 

voor automatisch afvangen, landen en uitrollen; en 

 

(iv) normale werking van het toepasselijke systeem zowel met als zonder waarneming van 

visuele signalen op beslissingshoogte. 

 

(7) De daaropvolgende trainingsfasen omvatten ten minste: 

 

(i) naderingen met motorstoring tijdens diverse stadia van de nadering; 

 

(ii) naderingen met kritieke storingen in apparatuur (bv. elektrische systemen, automatische 

vliegsystemen, ILS/MLS-systemen op de grond en/of aan boord, en statuspanelen); 
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(iii) naderingen met storingen in automatische vluchtapparatuur op lage hoogte waardoor het 

nodig wordt dat ofwel: 

 

(A) overgegaan wordt op handbesturing voor het afvangen, de landing en uitloop of de 

afgebroken nadering; hetzij 

 

(B) overgegaan wordt op handbesturing of minder automatische besturing bij 

afgebroken naderingen vanaf, op of beneden de beslissingshoogte, met inbegrip 

van naderingen welke kunnen resulteren in landing op de baan; 

 

(iv) storingen in de systemen welke zullen resulteren in een overmatige afwijking ten 

opzichte van de koerslijnbakenstraal en/of de glijhelling, zowel boven als beneden de 

beslissingshoogte, onder de minimale zichtomstandigheden welke voor de vlucht zijn 

toegestaan. Bovendien dient de overgang naar een handmatige landing te worden 

geoefend indien een head-up display fungeert als een lagere modus van het 

automatische besturingssysteem of indien het head-up display de enige afvangmodus 

vormt; en 

 

(v) storingen en procedures die specifiek zijn voor het vliegtuigtype of de variant. 

 

(8) In het trainingsprogramma dienen oefeningen te zijn opgenomen in het afhandelen van 

storingen welke de overgang op hogere minima vereisen. 

 

(9) Het trainingsprogramma dient oefeningen te omvatten voor het besturen van het vliegtuig 

wanneer, tijdens een passief-faalveilige Categorie III-nadering, de storing ertoe leidt dat de 

automatische piloot uitgeschakeld wordt op of beneden de beslissingshoogte wanneer de laatst 

gemelde RVR 300 m of minder is. 

 

(10) Wanneer gestart wordt bij RVR’s van 400 m en minder, dienen oefeningen vastgesteld te 

worden betreffende storingen in systemen en motoren die resulteren in het voortzetten dan 

wel afbreken van de start. 
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(d) Conversietrainingseisen voor het uitvoeren van slechtzichtstarten en Categorie II- en 

Categorie III-vluchten. De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cockpitpersoneel dat 

naar een nieuw vliegtuigtype of nieuwe variant overschakelt waarmee slechtzichtstarten en 

Categorie II- en Categorie III-vluchten zullen worden uitgevoerd, onderstaande training in 

slechtzichtprocedures volgt. De ervaringseisen waaraan deze cockpitpersoneelsleden moeten 

voldoen om een verkorte cursus te mogen volgen, zijn beschreven in subparagrafen (a)(2) en 

(a)(3). 

 

(1) Training op de grond. De toepasselijke vereisten als voorgeschreven in subparagraaf 

(b), rekening houdend met de training en ervaring die het betreffende lid van het 

cockpitpersoneel reeds in Categorie II- en Categorie III-vluchten heeft 

genoten/opgebouwd. 

 

(2) Vluchtnabootsertraining en/of vliegtraining 

 

(i) Ten minste acht naderingen en/of landingen in een vluchtnabootser. 

 

(ii) Wanneer voor dat specifieke vliegtuig geen vluchtnabootser beschikbaar is, 

moeten ten minste drie naderingen met inbegrip van ten minste één doorstart met 

het vliegtuig worden uitgevoerd. 

 

(iii) Aanvullende training indien speciale grondapparatuur is vereist, zoals head-up 

displays of zichtverbeteringsapparatuur. 
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(3) Kwalificatie van cockpitpersoneel. De vereisten ten aanzien van de kwalificatie van het 

cockpitpersoneel zijn eigen aan de exploitant en het gebruikte vliegtuigtype. 

 

(i) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cockpitpersoneel een test ondergaat 

alvorens Categorie II- of Categorie III-vluchten uit te voeren. 

 

(ii) De in subparagraaf (i) voorgeschreven test mag worden vervangen door het met 

goed gevolg doorlopen van de vluchtnabootser- en/of vliegtraining 

voorgeschreven in subparagraaf (d)(2). 

 

(4) Lijnvluchten onder toezicht. De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het 

cockpitpersoneel lijnvluchten onder toezicht uitvoert waarbij de volgende handelingen 

worden verricht: 

 

(i) Voor Categorie II-vluchten waarbij een handmatige landing is vereist, ten minste 

drie landingen vanaf het moment dat de automatische piloot wordt uitgeschakeld; 

 

(ii) Voor Categorie III-vluchten, ten minste drie automatische landingen, met dien 

verstande dat slechts één automatische landing is vereist als de in sub-

paragraaf (d)(2) voorgeschreven training is uitgevoerd in een voor vlieguurloze 

conversie geschikte vluchtnabootser. 

 

(e) Ervaring met vliegtuigtype en als gezagvoerder. Alvorens begonnen wordt aan Categorie 

II/III-vluchten, zijn de volgende aanvullende eisen van toepassing op gezagvoerders, of 

piloten aan wie het uitvoeren van de vlucht is gedelegeerd, die nieuw zijn op het 

vliegtuigtype: 

 

(1) 50 uren of 20 sectoren op het desbetreffende vliegtuigtype, met inbegrip van 

lijnvluchten onder toezicht; en 
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(2) totdat in totaal, met inbegrip van lijnvluchten onder toezicht, 100 uren of 40 sectoren 

met het desbetreffende vliegtuigtype is gevlogen, dienen de toepasselijke Categorie II- 

of Categorie III RVR-minima met 100 m te worden vermeerderd tenzij de betreffende 

persoon al eerder gekwalificeerd was voor Categorie II- of Categorie III-vluchten bij de 

exploitant. 

 

(3) De autoriteit kan toestemming geven voor een verlaging van bovengenoemde 

ervaringseisen voor leden van het cockpitpersoneel die ervaring hebben als 

gezagvoerder van Categorie II- of Categorie III-vluchten. 

 

(f) Slechtzichtstart bij RVR minder dan 150/200 m 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat, alvorens toestemming wordt verleend voor het uitvoeren 

van starten bij RVR’s van minder dan 150 m (minder dan 200 m voor vliegtuigen van 

Categorie D), de volgende training wordt gegeven: 

 

(i) normale start bij de laagste toegestane RVR; 

 

(ii) start bij de laagste toegestane RVR met een motorstoring tussen V1 en V2, of 

zodra dat uit veiligheidsoverwegingen toelaatbaar is; en 

 

(iii) start bij de laagste toegestane RVR met een motorstoring vóór V1, resulterend in 

een afgebroken start. 

 

(2) De exploitant zorgt ervoor dat de bij subparagraaf (1) voorgeschreven training wordt 

uitgevoerd in een vluchtnabootser. Deze training dient onder andere het gebruik van 

speciale procedures en uitrusting te omvatten. Wanneer er geen vluchtnabootser voor 

dat specifieke vliegtuig beschikbaar is, kan de autoriteit toestaan dat deze training wordt 

uitgevoerd in een vliegtuig zonder dat daarbij minimumwaarden voor de RVR gelden. 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.965.) 
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(3) De exploitant zorgt ervoor dat een lid van het cockpitpersoneel een test heeft ondergaan 

alvorens slechtzichtstarten uit te voeren bij een RVR van minder dan 150 m (minder dan 

200 m voor vliegtuigen van Categorie D) indien van toepassing. De test mag alleen 

worden vervangen door het met goed gevolg doorlopen van de vluchtnabootser- en/of 

vliegtraining voorgeschreven in subparagraaf (f)(1) bij de overschakeling naar een 

nieuw vliegtuigtype. 

 

(g) Herhalingstraining en tests – Slechtzichtvluchten 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat, samen met de normale herhalingstrainingen en vak-

bewaamheidsproeven die een piloot moet volgen resp. ondergaan, ook wordt onderzocht 

in hoeverre hij de kennis en vaardigheden bezit om de taken uit te voeren die behoren 

bij de betreffende categorie van vluchten waarvoor hij/zij bevoegd is. Het 

voorgeschreven aantal naderingen binnen de geldigheidstermijn van de vakbekwaam-

heidsproef (zoals beschreven in OPS 1.965(b)) dient minimaal drie te zijn. Een hiervan 

mag vervangen worden door een nadering en landing in het vliegtuig met gebruik van 

goedgekeurde Categorie II- en III-procedures. Tijdens de uitvoering van de 

vakbekwaamheidsproef wordt een afgebroken nadering uitgevoerd. Indien de exploitant 

bevoegd is starten uit te voeren met een RVR van minder dan 150/200 m wordt tijdens 

de vakkundigheidsproef ten minste één slechtzichtstart uitgevoerd. 

 

(2) Voor Categorie III-vluchten dient de exploitant een vluchtnabootser te gebruiken. 

 

(3) De exploitant zorgt ervoor dat, voor Categorie III-vluchten op vliegtuigen met een 

passief-faalveilig besturingssysteem, in de loop van de periode van drie opeenvolgende 

vakkundigheidsproeven ten minste één afgebroken nadering wordt uitgevoerd die het 

gevolg is van een storing in de automatische piloot op of beneden de beslissingshoogte 

bij een laatst gemelde RVR van 300 m of minder. 
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(4) De autoriteit kan toestemming geven om herhalingstraining en -tests voor Categorie II- 

en slechtzichtvluchten uit te voeren in een vliegtuigtype indien voor dat specifieke 

vliegtuig geen vluchtnabootser of aanvaardbaar alternatief beschikbaar is. 

 

Noot: De ervaring op het gebied van slechtzicht- en Categorie II/III-vluchten met 

automatische naderingen en/of automatische landingen wordt op peil gehouden 

met de in deze paragraaf voorgeschreven herhalingstraining en -tests. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.455 

Slechtzichtvluchten – Vluchtuitvoeringsprocedures 

 

(a) Algemeen. Slechtzichtvluchten omvatten: 

 

(1) handmatige start (met of zonder elektronische geleidingssystemen); 

 

(2) automatische piloot-nadering tot beneden de beslissingshoogte, met handmatig 

afvangen, landen en uitrollen; 

 

(3) automatische piloot-nadering gevolgd door automatisch afvangen, automatisch landen 

en handmatig uitrollen; en 

 

(4) automatische piloot-nadering gevolgd door automatisch afvangen, automatisch landen 

en automatisch uitrollen, bij een toepasselijke RVR van minder dan 400 m. 

 

Noot 1: Bij elk van deze vluchtuitvoeringsmodi mag een hybride systeem worden 

gebruikt. 

 

Noot 2: Andere vormen van geleidings- of weergavesystemen kunnen worden 

gecertificeerd en toegestaan. 

 

(b) Procedures en aanwijzingen betreffende de vluchtuitvoering 
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(1) De exacte aard en draagwijdte van de procedures en de gegeven aanwijzingen zijn afhankelijk 

van de gebruikte boordapparatuur en de gevolgde cockpitprocedures. De exploitant dient de 

taken van elk lid van het cockpitpersoneel tijdens de start, de nadering, het afvangen, de 

uitloop en de afgebroken nadering duidelijk te omschrijven in het vluchthandboek. Bijzondere 

nadruk moet worden gelegd op de verantwoordelijkheden van het cockpitpersoneel tijdens de 

overgang van niet-visuele omstandigheden naar visuele omstandigheden, en op de te volgen 

procedures bij afnemend zicht of bij uitval/storingen. Bijzondere aandacht moet gaan naar de 

taakverdeling in de cockpit, teneinde te garanderen dat de werkbelasting van de piloot die de 

beslissing neemt om te landen of een afgebroken nadering uit te voeren, hem of haar in staat 

stelt zich aan het toezicht en de besluitvorming te wijden. 

 

(2) De exploitant dient een nauwkeurige omschrijving van de procedures en aanwijzingen 

betreffende de vluchtuitvoering in het vluchthandboek op te nemen. De aanwijzingen moeten 

verenigbaar zijn met de beperkingen en verplichte procedures vervat in het vlieghandboek en 

in het bijzonder de volgende zaken behandelen: 

 

(i) controles op het naar behoren functioneren van de vliegtuigapparatuur, zowel vóór 

vertrek als in vlucht; 

 

(ii) het effect op de minima van wijzigingen in de status van de grondinstallaties en boord-

apparatuur; 

 

(iii) procedures voor de start, het afvangen, de landing, de uitloop en de afgebroken 

nadering; 
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(iv) de te volgen procedures ingeval van uitval/storingen, waarschuwingen en andere niet-normale 

situaties; 

 

(v) de minimaal voorgeschreven visuele referentie; 

 

(vi) het belang van een correcte zithouding en ooghoogte; 

 

(vii) de maatregelen welke noodzakelijk kunnen zijn ten gevolge van verslechtering van het zicht; 

 

(viii) de toewijzing van taken aan bemanningsleden bij het uitvoeren van de procedures volgens 

subparagrafen (i) t/m (iv) en (vi), zodat de gezagvoerder zich geheel aan het toezicht en de 

besluitvorming kan wijden; 

 

(ix) de eis dat alle hoogtemeldingen beneden 200 ft gebaseerd zijn op de radiohoogtemeter en dat 

één piloot de vliegtuiginstrumenten blijft controleren totdat de landing is voltooid; 

 

(x) de eis dat het koerslijnbakengevoeligheidsgebied is beschermd; 

 

(xi) het gebruik van informatie betreffende windsnelheid, windschering, turbulentie, 

verontreiniging van de baan, en gebruik van meervoudige RVR-schattingen; 

 

(xii) de te volgen procedures bij oefennaderingen en -landingen op banen waar niet de volledige 

procedures voor Categorie II- of Categorie III-luchtvaartterreinen van kracht zijn; 
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(xiii) operationele beperkingen voortvloeiend uit het bewijs van luchtwaardigheid; en 

 

(xiv) informatie over de maximaal toegestane afwijking t.o.v. het ILS-glijpad en/of de 

koerslijn bakenstraal. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.465 

Minimumzicht voor VFR-vluchten 

 

Luchtruimklasse  A B C 
D E 
[Noot 1] 

F G 

   Boven 900 m (3000 ft) 
AMSL, of boven 300 m 
(1000 ft) boven de grond, 
als dat hoger is 

Op en beneden 900 m 
(3000 ft) AMSL, of 
300 m (1000 ft) 
boven de grond, als 
dat hoger is 

Afstand tot wolken  1500 m in horizontale richting en 300 
m (1000 ft) in verticale richting 

Buiten de wolken en 
met het aardoppervlak 
in zicht 

Zicht in vlucht 8 km op en boven 3050 m (10 000 ft) AMSL 
(Noot 2) 5 km beneden 3050 m (10 000 ft) 
AMSL 

5 km (Noot 3) 

 

Noot 1: De minima voor zichtweersomstandigheden (VMC) voor klasse A-vliegtuigen zijn ter 

informatie opgenomen, maar houden geen aanvaarding van VFR-vluchten in klasse A-

vliegtuigen in. 

 

Noot 2: Wanneer de overgangsvlieghoogte minder is dan 3050 m (10 000 ft) AMSL, dient 

FL 100 te worden gebruikt in plaats van 10 000 ft. 
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Noot 3: Het vliegen met vliegtuigen van Categorie A en B bij een vliegzicht van minimaal 

3000 m is toegestaan, mits de betreffende ATS-instantie het gebruik van een vliegzicht 

van minder dan 5 km toestaat, en de omstandigheden zodanig zijn dat de kans om ander 

verkeer tegen te komen laag is, en de aangewezen luchtsnelheid (IAS) 140 kt of minder 

is. 

 

SUBDEEL F 

PRESTATIES ALGEMEEN 

 

OPS 1.470 

Toepasselijkheid 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat meermotorige vliegtuigen met schroefturbinemotoren en een 

maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen of een 

maximumstartmassa van meer dan 5700 kg, en alle meermotorige straalvliegtuigen, gebruikt 

worden conform subdeel G (Prestatieklasse A). 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat propellervliegtuigen met een maximale goedgekeurde 

configuratie voor negen passagierszitplaatsen of minder, of een maximumstartmassa van 

5700 kg of minder, gebruikt worden conform subdeel H (Prestatieklasse B). 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat vliegtuigen met zuigermotoren en een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen of een maximumstartmassa van meer 

dan 5700 kg, gebruikt worden conform subdeel I (Prestatieklasse C). 
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(d) Wanneer als gevolg van specifieke eigenschappen van het ontwerp (bv. bij supersonische 

vliegtuigen of watervliegtuigen) niet aangetoond kan worden dat volledig voldaan wordt aan 

de eisen van het van toepassing zijnde subdeel, hanteert de exploitant goedgekeurde 

prestatienormen die een veiligheidsniveau garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van het 

betreffende subdeel. 

 

OPS 1.475 

Algemeen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de massa van het vliegtuig: 

 

(1) bij het begin van de start; of, bij herziening van het vliegplan tijdens de vlucht, 

 

(2) op het punt van waaraf het herziene vliegplan geldt, niet groter is dan de massa waarbij 

voor de geplande vlucht voldaan kan worden aan de eisen van het betreffende subdeel, 

rekening houdend met verwachte afname van de massa tijdens de vlucht, en met het 

lozen van brandstof als voorzien in de betreffende bepaling. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat de goedgekeurde prestatiegegevens vermeld in het 

vlieghandboek gebruikt worden om te bepalen of voldaan wordt aan de vereisten van het 

betreffende subdeel, zo nodig aangevuld met andere gegevens die voor de autoriteit 

aanvaardbaar zijn zoals voorgeschreven in het betreffende subdeel. Bij de toepassing van de 

in het betreffende subdeel voorgeschreven factoren mag rekening gehouden worden met 

eventuele operationele factoren die al verdisconteerd zijn in de prestatiegegevens in het 

vlieghandboek, om te voorkomen dat factoren twee keer in rekening gebracht worden. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 164 
BIJLAGE DG C III   NL 

(c) Bij het aantonen dat voldaan wordt aan de vereisten van het betreffende subdeel wordt 

rekening gehouden met de configuratie van het vliegtuig, de omgevingsomstandigheden en 

het gebruik van systemen die de prestaties negatief kunnen beïnvloeden. 

 

(d) Voor het bepalen van de prestaties mag een vochtige baan, mits het geen grasbaan betreft, als 

droog beschouwd worden. 

 

(e) De exploitant houdt rekening met de nauwkeurigheid van de kaarten wanneer hij beoordeelt 

of aan de starteisen van het toepasselijke subdeel is voldaan. 

 

OPS 1.480 

Begripsbepalingen 

 

(a) De termen die gebruikt worden in subdelen F, G, H, I en J, hebben de volgende betekenis: 

 

(1) Beschikbare start-stopafstand (ASDA). De lengte van de beschikbaar verklaarde 

aanlooplengte plus de lengte van de (nood)stopbaan, indien een dergelijk baandeel 

beschikbaar is verklaard door de betrokken autoriteit en de massa van het vliegtuig kan 

dragen onder de gegeven bedrijfsomstandigheden. 

 

(2) Verontreinigde baan. Een baan wordt als verontreinigend beschouwd als meer dan 25% 

van de oppervlakte ervan (al of niet lokaal) binnen de benodigde lengte en breedte 

bedekt is met: 

 

(i) meer dan drie millimeter (0,125 inch) water, of natte of droge sneeuw 

overeenkomend met meer dan drie millimeter (0,125 inch) water; 
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(ii) sneeuw die is samengedrukt tot een vaste massa die niet verder samengedrukt kan 

worden en één geheel blijft of in stukken uiteenvalt wanneer deze wordt opgeraapt 

(samengeperste sneeuw); of 

 

(iii) ijs, met inbegrip van nat ijs. 

 

(3) Vochtige baan. Een baan wordt als vochtig beschouwd als het oppervlak niet droog is, maar 

niet zo vochtig is dat het gaat glanzen. 

 

(4) Droge baan. Een droge baan is een baan welke noch nat noch verontreinigd is, en omvat ook 

verharde banen die van een speciale gegroefde of poreuze bovenlaag zijn voorzien en zodanig 

onderhouden worden dat zelfs bij aanwezigheid van vocht van een ‘effectief droge’ 

remwerking sprake is. 

 

(5) Beschikbare landingsbaanlengte (LDA). De lengte van de baan welke door de autoriteit 

beschikbaar verklaard is en geschikt is voor de landing en uitloop van een landend vliegtuig. 

 

(6) Maximale goedgekeurde configuratie voor passagierszitplaatsen. Het - door de exploitant 

gebruikte, door de autoriteit goedgekeurde en in het vluchthandboek vastgelegde – hoogste 

aantal voor passagiers beschikbare zitplaatsen in een bepaald vliegtuig, de pilotenstoelen, 

cockpitstoelen en cabinepersoneelstoelen (voorzover van toepassing) niet meegerekend. 

 

(7) Beschikbare startbaanlengte (TODA). De lengte van de beschikbare startaanloop plus de 

lengte van de beschikbare vrijstrook.  
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(8) Startmassa. Als startmassa geldt de massa van het vliegtuig, met inbegrip van alle 

daarin aanwezige goederen en personen, bij aanvang van de startaanloop. 

 

(9) Beschikbare startaanloop (TORA). De lengte van de baan welke door de betrokken 

autoriteit beschikbaar verklaard is en geschikt is voor de aanloop van een startend 

vliegtuig. 

 

(10) Natte baan. Een baan wordt als nat beschouwd wanneer het oppervlak bedekt is met 

water, of een equivalent, doch in mindere mate dan als omschreven in subparagraaf 

a)(2), of wanneer er zich zoveel vocht op het baanoppervlak bevindt dat het licht 

weerkaatst wordt, zonder dat er sprake is van plassen van aanzienlijke grootte. 

 

(b) De betekenis van de termen ‘start-stopafstand’, ‘startbaanlengte’, ‘netto vliegbaan bij de 

start’, ‘netto en-routevliegbaan bij één uitgevallen motor’, en ‘netto en-routevliegbaan met 

twee uitgevallen motoren’, met betrekking tot het vliegtuig, wordt gedefinieerd in de 

luchtwaardigheidseisen volgens welke het vliegtuig gecertificeerd is, of wordt door de 

autoriteit gespecificeerd wanneer die definitie naar het oordeel van de autoriteit niet afdoende 

is om aan te tonen dat aan de operationele prestatiegrenzen is voldaan. 
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SUBDEEL G 

PRESTATIEKLASSE A 

 

OPS 1.485 

Algemeen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat, voorzover nodig om te kunnen bepalen of aan de eisen van dit 

subdeel wordt voldaan, de goedgekeurde prestatiegegevens in het vlieghandboek worden 

aangevuld met andere voor de autoriteit aanvaardbare gegevens indien de goedgekeurde 

prestatiegegevens in het vlieghandboek onvoldoende rekening houden met zaken als: 

 

(1) redelijkerwijs te verwachten ongunstige vluchtomstandigheden, zoals starten en landen 

op verontreinigde banen; en 

 

(2) motoruitval in alle stadia van de vlucht. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat de bij natte of verontreinigde banen gebruikte 

prestatiegegevens zijn vastgesteld conform de toepasselijke voorschriften voor de certificering 

van grote vliegtuigen of een voor de autoriteit aanvaardbaar equivalent. 

 

OPS 1.490 

De start 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de startmassa niet groter is dan de maximumstartmassa die in 

het vlieghandboek is vastgelegd voor de drukhoogte en de omgevingstemperatuur op het 

luchtvaartterrein waar de start zal worden uitgevoerd. 
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(b) De exploitant dient aan de volgende eisen te voldoen bij het bepalen van de maximaal 

toegelaten startmassa: 

 

(1) de start-stoplengte mag niet groter zijn dan de beschikbare start-stoplengte; 

 

(2) de startlengte mag niet groter zijn dan de beschikbare startlengte, waarbij de vrijstrook 

niet meer mag bedragen dan de helft van de beschikbare aanloop; 

 

(3) de aanlooplengte mag de beschikbare aanlooplengte niet overschrijden; 

 

(4) bij het voldoen aan de bepalingen van deze paragraaf dient voor de afgebroken en 

voortgezette start één waarde voor V1 te worden gebruikt; en 

 

(5) op een natte of verontreinigde baan mag de startmassa niet groter zijn dan die welke is 

toegestaan voor de start op een droge baan onder dezelfde omstandigheden. 

 

c) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf b) dient de exploitant rekening te houden 

met: 

 

(1) de drukhoogte op het luchtvaartterrein; 

 

(2) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein; 

 

(3) de oppervlaktegesteldheid en het soort oppervlak van de baan; 

 

(4) de helling van de baan in de richting van de start; 
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(5) niet meer dan 50% van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van 

de gemelde staartwindcomponent; en 

 

(6) het eventuele verlies aan baanlengte vanwege het uitlijnen van het vliegtuig voor de 

start. 

 

OPS 1.495 

Hoogtemarge boven hindernissen bij de start 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de netto startvliegbaan ten minste 35 ft boven of ten minste 90 

m plus 0,125 x D van hindernissen verwijderd blijft, waarbij D de horizontale afstand is die 

het vliegtuig heeft afgelegd vanaf het einde van de beschikbare startlengte of het einde van de 

startlengte indien een bocht is gepland vóór het einde van de beschikbare startlengte. Voor 

vliegtuigen met een spanwijdte van minder dan 60 m mag een horizontale afstand tot 

hindernissen worden gebruikt van de halve spanwijdte plus 60 m, plus 0,125 x D. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) dient de exploitant rekening te houden 

met: 

 

(1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop; 

 

(2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein; 

 

(3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein; en 

 

(4) niet meer dan 50% van de gemelde tegenwind of niet minder dan 150% van de gemelde 

staartwind. 
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(c) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) wordt het volgende in acht genomen: 

 

(1) grondkoerswijzigingen zijn niet toegestaan tot aan het punt waarbij de netto vliegbaan 

een hoogte heeft bereikt die gelijk is aan de halve spanwijdte doch ten minste 50 ft 

boven de hoogte van het einde van de beschikbare aanlooplengte. Daarna, tot een 

hoogte van 400 ft, wordt aangenomen dat de dwarshelling van het vliegtuig niet meer 

dan 15° bedraagt. Boven 400 ft hoogte mogen dwarshellingshoeken groter dan 15°, 

doch niet meer dan 25°, worden gepland; 

 

(2) bij enig deel van de netto startvliegbaan waarbij de dwarshelling van het vliegtuig meer 

dan 15° bedraagt, dient het vliegtuig ten minste 50 ft te blijven boven hindernissen die 

zich bevinden binnen de horizontale afstanden als vermeld in subparagrafen a), d) en e); 

en 

 

(3) voor steilere dwarshellingshoeken van niet meer dan 20° tussen 200 ft en 400 ft, of niet 

meer dan 30° boven 400 ft (zie bijlage 1 bij 1.495(c) (3)) dient de exploitant speciale, 

door de autoriteit goed te keuren procedures te gebruiken; 

 

(4) er dient voldoende rekening te worden gehouden met het effect van dwarshelling op 

vliegsnelheden en de vliegbaan, met inbegrip van de toename van afstanden als gevolg 

van verhoogde vliegsnelheden. 

 

(d) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) voor die gevallen waarin de 

voorgenomen vliegbaan geen grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, behoeft de 

exploitant geen rekening te houden met hindernissen op een zijdelingse afstand van meer dan: 

 

(1) 300 m, indien de piloot in staat is de voorgeschreven navigatienauwkeurigheid te 

handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te 

worden; of 

 

(2) 600 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden. 
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(e) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) voor die gevallen waarin de 

voorgenomen vliegbaan wel grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, behoeft de 

exploitant geen rekening te houden met hindernissen op een zijdelingse afstand van meer dan: 

 

(1) 600 m, indien de piloot in staat is de voorgeschreven navigatienauwkeurigheid te 

handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te 

worden; of 

 

(2) 900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden. 

 

(f) Teneinde aan de eisen van OPS 1.495 te voldoen en te zorgen voor een veilige route, met 

vermijding van hindernissen, stelt de exploitant eventualiteitenprocedures vast om het 

vliegtuig in staat te stellen ofwel te voldoen aan de en-route-eisen van OPS 1.500, ofwel te 

landen op het luchtvaartterrein van vertrek of op een startuitwijkhaven. 

 

OPS 1.500 

En-route – Eén uitgevallen motor 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de in het vlieghandboek vermelde en-route netto 

vliegbaangegevens bij één uitgevallen motor die van toepassing zijn bij de voor de vlucht 

verwachte weersomstandigheden, op elk punt op de route ofwel voldoen aan subparagraaf b) 

ofwel aan subparagraaf c). De netto vliegbaan dient een positieve gradiënt te hebben op 

1500 ft boven het luchtvaartterrein waar de landing na het uitvallen van de motor 

verondersteld wordt plaats te vinden. Bij weersomstandigheden die vergen dat 

ijsbestrijdingssystemen functioneren, dient rekening te worden gehouden met het effect van 

het gebruik daarvan op de netto vliegbaan. 
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(b) De gradiënt van de netto vliegbaan dient positief te zijn op ten minste 1000 ft boven de grond 

en boven alle hindernissen aan weerszijden van de gehele route die zich bevinden op minder 

dan 9,3 km (5 NM) van de voorgenomen grondkoers. 

 

(c) De netto vliegbaan dient zodanig te zijn dat het vliegtuig vanaf kruisvlieghoogte kan 

doorvliegen naar een luchtvaartterrein waar een landing kan worden gemaakt conform OPS 

1.515 c.q. 1.520, waarbij de verticale afstand tussen de netto vliegbaan en de grond en alle 

hindernissen aan weerszijden van de gehele route die zich bevinden binnen 9,3 km (5 nm) van 

de geplande grondkoers ten minste 2000 ft dient te bedragen, conform subparagrafen (1) 

t/m (4): 

 

(1) de motor wordt verondersteld uit te vallen op het meest kritieke punt langs de route; 

 

(2) er dient rekening te worden gehouden met de invloed van de wind op de vliegbaan; 

 

(3) brandstoflozing is toegestaan in een mate die verenigbaar is met het bereiken van het 

luchtvaartterrein met de voorgeschreven brandstofreserves, indien een veilige procedure 

wordt gevolgd; en 

 

(4) het luchtvaartterrein waar het vliegtuig verondersteld wordt te landen na motorstoring 

dient aan de volgende criteria te voldoen: 

 

(i) er wordt voldaan aan de prestatie-eisen bij de verwachte landingsmassa; en 

 

(ii) de weerberichten of weersvoorspellingen, of een combinatie daarvan, en de 

veldconditierapporten geven aan dat op het geschatte landingstijdstip een veilige 

landing kan worden uitgevoerd. 
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(d) Bij het voldoen aan de bepalingen van OPS 1.500 dient de exploitant de breedtemarges uit 

subparagrafen b) en c) te verhogen tot 18,5 km (10 nm) indien de navigatienauwkeurigheid 

niet voldoet aan het 95%-criterium. 

 

OPS 1.505 

En-route − Vliegtuigen met drie of meer motoren, waarvan twee uitvallen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat een vliegtuig met drie of meer motoren op geen enkel punt van 

de voorgenomen route meer dan 90 minuten vliegtijd, bij de langeafstandskruissnelheid die 

geldt voor gebruik van alle motoren bij standaardtemperatuur en in windstille 

omstandigheden, is verwijderd van een luchtvaartterrein dat voldoet aan de prestatie-eisen die 

gelden bij de verwachte landingsmassa, tenzij het vliegtuig voldoet aan subparagrafen b) 

t/m f). 

 

(b) De en-route netto vliegbaangegevens met twee uitgevallen motoren dienen zodanig te zijn dat 

het vliegtuig bij de verwachte weersomstandigheden vanaf het punt waar twee motoren 

verondersteld worden gelijktijdig uit te vallen kan doorvliegen tot een luchtvaartterrein waar 

het mogelijk is te landen en tot volledige stilstand te komen met gebruikmaking van de 

voorgeschreven procedure voor een landing met twee uitgevallen motoren. De netto vliegbaan 

dient een verticale afstand van ten minste 2000 ft te bewaren tot de grond en tot alle obstakels 

die zich op minder dan 9,3 km (5 nm) aan weerszijden van de geplande grondkoers bevinden. 

Op vlieghoogten en bij weersomstandigheden die vergen dat ijsbestrijdingssystemen 

functioneren, dient rekening te worden gehouden met het effect daarvan op de netto 

vliegbaangegevens. Indien de navigatienauwkeurigheid niet voldoet aan het 95%-criterium 

dient de exploitant de breedtemarges te verhogen tot 18,5 km (10 nm). 
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(c) De twee motoren worden verondersteld uit te vallen op het meest kritieke punt van dat deel 

van de route waar het vliegtuig, bij de langeafstandskruissnelheid met alle motoren in werking 

en bij de standaardtemperatuur en windstilte, meer dan 90 minuten is verwijderd van een 

luchtvaartterrein waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte 

landingsmassa. 

 

(d) De netto vliegbaan dient een positieve gradiënt te hebben op 1500 ft boven het 

luchtvaartterrein waar de landing na het uitvallen van twee motoren verondersteld wordt 

plaats te vinden. 

 

(e) Brandstoflozing is toegestaan indien een veilige procedure wordt gevolgd en het mogelijk 

blijft om het luchtvaartterrein met de voorgeschreven brandstofreserves te bereiken. 

 

(f) De verwachte massa van het vliegtuig op het punt waar de twee motoren verondersteld 

worden uit te vallen, mag niet minder zijn dan de massa met inbegrip van voldoende 

brandstof om door te vliegen naar een luchtvaartterrein waar de landing verondersteld wordt 

plaats te vinden, daar aan te komen op ten minste 1500 ft direct boven het landingsgebied en 

vervolgens nog 15 minuten horizontaal te vliegen. 

 

OPS 1.510 

De landing − Bestemmings- en uitwijkhavens 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de conform OPS 1.475(a) bepaalde landingsmassa van het 

vliegtuig niet groter is dan de maximumlandingsmassa die is voorgeschreven voor de hoogte 

en de omgevingstemperatuur die worden verwacht op het geschatte tijdstip van landing op de 

bestemmings- en uitwijkhaven. 
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(b) Voor instrumentnaderingen met een afgebroken-naderingsgradiënt van meer dan 2,5% 

controleert de exploitant of de verwachte landingsmassa van het vliegtuig dusdanig is dat een 

afgebroken nadering mogelijk is met een klimgradiënt gelijk aan of groter dan de 

toepasselijke afgebroken-naderingsgradiënt in de configuratie en bij de snelheid bij 

afgebroken nadering bij één uitgevallen motor (zie toepasselijke eisen inzake certificering van 

grote vliegtuigen). Het gebruik van een andere methode vergt de goedkeuring van de 

autoriteit. 

 

(c) Voor instrumentnaderingen met beslissingshoogten van minder dan 200 ft controleert de 

exploitant of de verwachte landingsmassa van het vliegtuig dusdanig is dat er bij afgebroken 

nadering, met de kritieke motor buiten werking en bij de snelheid en configuratie voor een 

doorstart, een klimgradiënt bereikt kan worden van ten minste 2,5%, dan wel de 

gepubliceerde gradiënt indien deze groter is (zie CS AWO 243). Het gebruik van een andere 

methode vergt de goedkeuring van de autoriteit. 

 

OPS 1.515 

De landing − Droge banen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de conform OPS 1.475 (a) bepaalde landingsmassa voor het 

geschatte landingstijdstip op de bestemmingshaven en op eventuele uitwijkhavens, dusdanig 

is dat het vliegtuig vanaf 50 ft boven de baandrempel volledig tot stilstand kan komen: 

 

(1) voor vliegtuigen met turbinestraalaandrijving, binnen 60% van de beschikbare 

landingslengte; of 

 

(2) voor vliegtuigen met schroefturbine-aandrijving, binnen 70% van de beschikbare 

landingslengte; 
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(3) voor steile-naderingsprocedures kan de autoriteit het gebruik goedkeuren van 

landingslengtegegevens berekend op basis van een drempelhoogte van minder dan 50 ft, 

doch niet minder dan 35 ft, voorzover conform paragrafen (a)(1) respectievelijk (a)(2) 

(zie bijlage 1 bij OPS 1.515(a)(3)); 

 

(4) bij het voldoen aan de bepalingen van subparagrafen (a)(1) en (a)(2), kan de autoriteit, 

bij wijze van uitzondering, indien zij overtuigd is van de noodzaak (zie bijlage 1), het 

gebruik goedkeuren van korte-landingsmethoden conform bijlagen 1 en 2, in combinatie 

met andere aanvullende voorwaarden die de autoriteit nodig acht om in dat specifieke 

geval een aanvaardbaar veiligheidsniveau te garanderen. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) dient de exploitant rekening te houden 

met: 

 

(1) de hoogte van het luchtvaartterrein; 

 

(2) niet meer dan 50% van de tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van de 

staartwindcomponent; en 

 

(3) de helling van de baan in de richting van de landing, indien groter dan ± 2%; 
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(c) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) dient te worden aangenomen: 

 

(1) dat het vliegtuig op de gunstigste baan zal landen, in windstille omstandigheden; en 

 

(2) dat het vliegtuig zal landen op de baan die, gezien de te verwachten windsnelheid en 

-richting, het rijgedrag van het vliegtuig op de grond en andere omstandigheden zoals de 

aanwezigheid van landingshulpmiddelen en het soort terrein, waarschijnlijk zal worden 

toegewezen. 

 

(d) Indien de exploitant niet kan voldoen aan subparagraaf c)(1) voor een bestemmingshaven met 

één baan waar landing afhankelijk is van een vastgestelde windcomponent, mag de vlucht 

alleen ondernomen worden indien twee uitwijkhavens worden aangewezen welke het 

mogelijk maken geheel te voldoen aan de subparagrafen a), b) en c). Alvorens een nadering 

voor de landing op de bestemmingshaven in te zetten, dient de gezagvoerder zich ervan te 

vergewissen dat een landing geheel conform OPS 1.510 en subparagrafen a) en b) mogelijk is. 

 

(e) Indien de exploitant voor de bestemmingshaven niet aan subparagraaf c)(2) kan voldoen, mag 

de vlucht ondernomen worden indien een uitwijkhaven is aangewezen die het mogelijk maakt 

geheel te voldoen aan subparagrafen a), b) en c). 

 

OPS 1.520 

De landing − Natte en verontreinigde banen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat, als de toepasselijke weerberichten of weersvoorspellingen, of 

een combinatie daarvan, aangeven dat de baan nat kan zijn op het geschatte tijdstip van 

landing, de beschikbare landingslengte ten minste 115% bedraagt van de conform OPS 1.515 

voorgeschreven landingslengte. 
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(b) De exploitant zorgt ervoor dat als de toepasselijke weerberichten of weersvoorspellingen, of 

een combinatie daarvan, aangeven dat de baan verontreinigd kan zijn op het geschatte tijdstip 

van landing, de beschikbare landingslengte ten minste gelijk is aan de landingslengte bepaald 

volgens subparagraaf a), of, als dit meer is, ten minste 115% van de landingslengte bepaald 

volgens goedgekeurde gegevens betreffende de landingslengte op een verontreinigde baan of 

volgens gelijkwaardige, door de autoriteit aanvaarde gegevens. 

 

(c) Op een natte baan mag een landingslengte worden gebruikt die korter is dan voorgeschreven 

bij subparagraaf a), maar niet minder is dan voorgeschreven bij OPS 1.515(a), mits het 

vlieghandboek specifieke aanvullende informatie bevat over landingslengtes op natte banen. 

 

(d) Op een speciaal geprepareerde verontreinigde baan mag een landingslengte worden gebruikt 

die korter is dan voorgeschreven bij subparagraaf b), maar niet minder dan voorgeschreven bij 

OPS 1.515(a), mits het vlieghandboek specifieke aanvullende informatie bevat over 

landingslengtes op verontreinigde banen. 

 

(e) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagrafen b), c) en d), worden de criteria van 

OPS 1.515 dienovereenkomstig toegepast, met dien verstande dat OPS 1.515(a)(1) en (2) niet 

worden toegepast op subparagraaf b). 
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Bijlage 1 bij OPS 1.495 (c)(3) 

Goedkeuring van verhoogde dwarshellingshoeken 

 

(a) Voor het gebruik van verhoogde dwarshellingshoeken die speciale goedkeuring vergen, dient 

aan de volgende criteria te worden voldaan: 

 

(1) het vlieghandboek dient goedgekeurde gegevens te bevatten voor de voorgeschreven 

snelheidstoename alsmede gegevens die nodig zijn om de vliegbaan bij de verhoogde 

dwarshellingshoeken en snelheden te kunnen construeren; 

 

(2) grondzicht is vereist teneinde nauwkeurige navigatie te garanderen; 

 

(3) weerminima en grenswaarden met betrekking tot wind dienen voor elke baan te worden 

vastgesteld en door de autoriteit goedgekeurd te worden; 

 

(4) training conform OPS 1.975. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.515 (a)(3) 

Steile-naderingsprocedures 

 

(a) De autoriteit kan goedkeuring verlenen voor toepassing van steile-naderingsprocedures met 

glijpadhellingshoeken van 4,5° of meer en met drempelhoogten van minder dan 50 ft doch 

niet minder dan 35 ft, mits aan de volgende criteria wordt voldaan: 

 

(1) het vlieghandboek dient te vermelden: de maximaal toegestane dalingshoek, eventuele 

andere beperkingen, normale, abnormale of noodprocedures voor de steile nadering, 

alsmede wijzigingen in de veldlengtegegevens bij gebruik van de criteria voor een steile 

nadering; 
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(2) een geschikt glijpadreferentiesysteem, ten minste bestaande in een visueel 

glijpadindicatiesysteem dient beschikbaar te zijn op ieder luchtvaartterrein waar steile-

naderingsprocedures worden uitgevoerd; en 

 

(3) voor elke bij een steile nadering te gebruiken baan dienen weerminima te worden vastgelegd 

en goedgekeurd. Aandacht dient te worden besteed aan: 

 

(i) de situatie met betrekking tot hindernissen; 

 

(ii) het type glijpadreferentie en baangeleiding, zoals visuele hulpmiddelen, MLS, 3D–

NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) de minimumeisen wat betreft visuele referentie op de beslissingshoogte (DH) en de 

laagste beslissingshoogte (MDA); 

 

(iv) de beschikbare boordapparatuur; 

 

(v) de kwalificaties van de piloot en diens bekendheid met het luchtvaartterrein; 

 

(vi) beperkingen en procedures van het vlieghandboek; en 

 

(vii) criteria voor een afgebroken nadering. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.515 (a)(4) 

Korte landingen 

 

(a) Voor de toepassing van OPS 1.515(a)(4) mag de afstand die wordt gebruikt bij de berekening 

van de toegelaten landingsmassa bestaan uit de bruikbare lengte van het beschikbaar 

verklaarde veilige gebied plus de beschikbaar verklaarde landingslengte. De autoriteit kan 

dergelijke vluchten goedkeuren volgens onderstaande criteria: 

 

(1) aantonen van de noodzaak van korte landingen. Er moet een duidelijk algemeen belang 

gelegen zijn in en operationele noodzaak zijn voor de korte landing, hetzij vanwege de 

geïsoleerde ligging van de luchthaven hetzij vanwege fysieke belemmeringen met 

betrekking tot het verlengen van de baan; 

 

(2) criteria met betrekking tot het vliegtuig en de vluchtuitvoering: 

 

(i) vluchten met korte landing zullen alleen worden goedgekeurd voor vliegtuigen 

waarbij de verticale afstand tussen de baan die het oog van de piloot beschrijft en 

de baan van het laagste punt van de wielen met het vliegtuig op het normale 

glijpad, niet groter is dan drie meter; 

 

(ii) bij het vaststellen van start- en landingsminima voor luchtvaartterreinen mag het 

zicht/RVR niet minder zijn dan 1,5 km. Bovendien moeten de grenswaarden met 

betrekking tot wind in het vluchthandboek worden vermeld; 

 

(iii) de minimale ervaring van de piloot, de trainingseisen en de training die erop is 

gericht de specifieke bekendheid met het luchtvaartterrein te kweken, dienen voor 

dergelijke vluchten in het vluchthandboek te worden vermeld; 
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(3) hierbij wordt aangenomen dat de hoogte waarop het begin van de bruikbare lengte van het 

beschikbaar verklaarde veilige gebied wordt gepasseerd, 50 ft is; 

 

(4) aanvullende criteria: de autoriteit kan alle aanvullende voorwaarden stellen die zij nodig acht 

voor een veilige vluchtuitvoering, rekening houdend met de eigenschappen van het 

vliegtuigtype, de orografische eigenschappen van het naderingsgebied, de beschikbare 

naderingshulpmiddelen, en overwegingen in verband met afgebroken naderingen/afgebroken 

landingen. Bij dergelijke aanvullende voorwaarden kan bv. gedacht worden aan een visueel 

daalhoek-indicatorsysteem van het type VASI/PAPI. 

 

Bijlage 2 bij OPS 1.515 (a)(4) 

Eisen met betrekking tot het vliegveld bij korte landingen 

 

(a) Het gebruik van het veilige gebied moet worden goedgekeurd door de luchthavendienst. 

 

(b) De bruikbare lengte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied volgens de bepalingen van 

1.515(a)(4) en deze bijlage, mag niet meer zijn dan 90 meter. 

 

(c) De breedte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied mag niet minder zijn dan tweemaal 

de breedte van de baan, of tweemaal de spanwijdte als dit meer is, gecentreerd op het 

verlengde van de hartlijnstreep. 
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(d) Het beschikbaar verklaarde veilige gebied dient vrij te zijn van hindernissen of laagtes die een 

gevaar zouden vormen voor een vliegtuig dat te kort binnenkomt. Gedurende de tijd dat de 

baan in gebruik is voor korte landingen mogen geen mobiele voorwerpen tot het beschikbaar 

verklaarde veilige gebied worden toegelaten. 

 

(e) De helling van het beschikbaar verklaarde veilige gebied mag niet groter zijn dan 5% 

opwaarts of 2% neerwaarts in de richting van de landing. 

 

(f) Voor deze vluchtsoort behoeft de bij OPS 1.480 (a)(5) voorgeschreven draagkracht niet te 

worden toegepast op het beschikbaar verklaarde veilige gebied. 

 

SUBDEEL H 

PRESTATIEKLASSE B 

 

OPS 1.525 

Algemeen 

 

(a) De exploitant gebruikt een eenmotorig vliegtuig niet: 

 

(1) ’s nachts; noch 

 

(2) onder instrument-weersomstandigheden, tenzij speciale zichtvliegvoorschriften gevolgd 

worden. 

 

Noot: Beperkingen op het gebruik van eenmotorige vliegtuigen worden bestreken door 

OPS 1.240 (a)(6). 
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(b) De exploitant behandelt tweemotorige vliegtuigen die niet voldoen aan de in bijlage 1 bij OPS 

1.525(b) opgenomen stijgvoorschriften als eenmotorige vliegtuigen. 

 

OPS 1.530 

De start 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de startmassa niet hoger is dan de maximumstartmassa die in 

het vlieghandboek is vastgelegd voor de drukhoogte en de omgevingstemperatuur op het 

luchtvaartterrein waar de start zal worden uitgevoerd. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat de ruwe startlengte, zoals vermeld in het vlieghandboek, niet 

meer bedraagt dan: 

 

(1) na vermenigvuldiging met 1,25, de beschikbare aanlooplengte; hetzij 

 

(2) als er een noodstopbaan en/of vrijstrook beschikbaar is, het volgende: 

 

(i) de beschikbare aanlooplengte; 

 

(ii) na vermenigvuldiging met 1,15, de beschikbare startlengte; en 

 

(iii) na vermenigvuldiging met 1,3, de beschikbare start-stoplengte. 
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(c) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf b) houdt de exploitant rekening met: 

 

(1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop; 

 

(2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein; 

 

(3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein; 

 

(4) de oppervlaktegesteldheid en het soort oppervlak van de baan; 

 

(5) de helling van de baan in de richting van de start; en 

 

(6) niet meer dan 50% van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van 

de gemelde staartwindcomponent. 
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OPS 1.535 

Hoogtemarge boven hindernissen bij de start - Meermotorige vliegtuigen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat vliegtuigen met twee of meer motoren bij de start een volgens 

deze subparagraaf bepaalde netto vliegbaan beschrijven die in verticale zin ten minste 50 ft 

boven of in horizontale zin ten minste 90 m plus 0,125 x D van hindernissen verwijderd blijft, 

waarbij D de horizontale afstand is die het vliegtuig aflegt vanaf het einde van de beschikbare 

startlengte of het einde van de startlengte, of vanaf het einde van de startlengte indien een 

bocht is gepland vóór het einde van de beschikbare startlengte, met uitzondering van het 

bepaalde in subparagrafen b) en c). Voor vliegtuigen met een spanwijdte van minder dan 

60 m mag een horizontale afstand tot hindernissen worden gebruikt van de halve spanwijdte 

plus 60 m, plus 0,125 x D. Bij het voldoen aan de bepalingen van deze subparagraaf dient te 

worden aangenomen dat: 

 

(1) de startvliegbaan begint op een hoogte van 50 ft boven de grond aan het einde van de bij 

OPS 1.530(b) voorgeschreven startlengte en eindigt op een hoogte van 1500 ft boven de 

grond; 

 

(2) geen dwarshelling aan het vliegtuig wordt gegeven voordat het vliegtuig een hoogte van 

50 ft boven de grond heeft bereikt, en dat de dwarshellingshoek daarna niet groter is 

dan 15°; 

 

(3) de kritieke motor uitvalt op het punt van de vliegbaan met alle motoren in werking 

waarop naar verwachting de visuele referentie voor het vermijden van hindernissen 

verloren gaat; 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 187 
BIJLAGE DG C III   NL 

(4) de gradiënt van de startvliegbaan vanaf 50 ft tot aan de hoogte waarop de motor 

verondersteld wordt uit te vallen, gelijk is aan de gemiddelde gradiënt met alle motoren 

in werking tijdens de stijgvlucht en overgang naar de en-route-configuratie, 

vermenigvuldigd met een factor 0,77; en 

 

(5) de gradiënt van de startvliegbaan vanaf de hoogte die conform subparagraaf (4) bereikt 

is tot het einde van de startvliegbaan, gelijk is aan de in het vlieghandboek vermelde en-

route-stijggradiënt bij één uitgevallen motor. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) voor die gevallen waarin de 

voorgenomen vliegbaan geen grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vergt, behoeft de 

exploitant geen rekening te houden met hindernissen op een zijdelingse afstand van meer dan: 

 

(1) 300 m, indien de vlucht wordt uitgevoerd in omstandigheden waarbij navigatie met 

visuele koersgeleiding mogelijk is, of indien navigatiehulpmiddelen beschikbaar zijn die 

de piloot in staat stellen de voorgenomen vliegbaan met dezelfde nauwkeurigheid te 

handhaven (zie bijlage 1 bij OPS 1.535(b)(1) & (c)(1)); of 

 

(2) 600 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden. 
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(c) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) voor die gevallen waarin de 

voorgenomen vliegbaan wel grondkoerswijzigingen van meer dan 15° vereist, behoeft de 

exploitant geen rekening te houden met hindernissen op een zijdelingse afstand van meer dan: 

 

(1) 600 m voor vluchten in omstandigheden waarbij navigatie met visuele koersgeleiding 

mogelijk is (zie bijlage 1 bij OPS 1.535(b)(1) & (c)(1)); 

 

(2) 900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden. 

 

(d) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagrafen a), b) en c) dient de exploitant rekening 

te houden met: 

 

(1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop; 

 

(2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein; 

 

(3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein; en 

 

(4) niet meer dan 50% van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van 

de gemelde staartwindcomponent. 
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OPS 1.540 

En-route − Meermotorige vliegtuigen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat het vliegtuig, in de voor de vlucht verwachte 

weersomstandigheden, bij uitval van één motor, met de overige motoren werkend conform de 

bepalingen omtrent maximum-duurvermogen, in staat is de vlucht voort te zetten op of boven 

de toepasselijke in het vluchthandboek vermelde minimumvlieghoogtes voor veilige vlucht, 

tot aan een punt op 1000 ft boven een luchtvaartterrein waar aan de prestatie-eisen kan 

worden voldaan. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a): 

 

(1) mag niet worden aangenomen dat het vliegtuig op een grotere vlieghoogte vliegt dan die 

waarop de stijgsnelheid gelijk is aan 300 ft per minuut met alle motoren werkend 

conform de bepalingen omtrent maximum-duurvermogen; en 

 

(2) dient de aangenomen en-routegradiënt bij één uitgevallen motor gelijk te zijn aan de 

bruto daalgradiënt verhoogd met een gradiënt van 0,5%, respectievelijk de stijggradiënt 

verlaagd met een gradiënt van 0,5%. 
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OPS 1.542 

En-route − Eenmotorige vliegtuigen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat het vliegtuig, in de voor de vlucht verwachte 

weersomstandigheden, bij het uitvallen van de motor in staat is een plaats te bereiken waar 

een veilige noodlanding kan worden gemaakt. Voor landvliegtuigen is een plaats op het land 

vereist, tenzij de autoriteit anderszins beslist. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a): 

 

(1) mag niet worden aangenomen dat het vliegtuig, met de motor werkend conform de 

bepalingen omtrent maximum-duurvermogen, op een grotere vlieghoogte vliegt dan die 

waarop de stijgsnelheid gelijk is aan 300 ft per minuut; en 

 

(2) is de aangenomen en-route-gradiënt gelijk aan de bruto daalgradiënt verhoogd met een 

gradiënt van 0,5%. 

 

OPS 1.545 

De landing − Bestemmings- en uitwijkhavens 

 

De exploitant zorgt ervoor dat de conform OPS 1.475(a) bepaalde landingsmassa van het vliegtuig 

niet groter is dan de maximumlandingsmassa voorgeschreven voor de vlieghoogte en de 

omgevingstemperatuur die worden verwacht op het geschatte tijdstip van landing op de 

bestemmingshaven en de uitwijkhaven. 
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OPS 1.550 

De landing − Droge baan 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de conform OPS 1.475(a) bepaalde landingsmassa voor het 

geschatte landingstijdstip dusdanig is dat het vliegtuig op de bestemmingshaven en op elke 

uitwijkhaven vanaf 50 ft boven de baandrempel kan landen en binnen 70% van de 

beschikbare landingslengte tot volledige stilstand kan komen. 

(1) De autoriteit kan goedkeuring verlenen voor het gebruik van landingslengten 

vermenigvuldigd met de in deze paragraaf genoemde factoren, gebaseerd op een 

drempelhoogte van minder dan 50 ft, doch niet minder dan 35 ft (zie bijlage 1 bij OPS 

1.550(a)). 

 

(2) De autoriteit mag, conform de in bijlage 2 bij OPS 1.550(a) vastgelegde criteria, 

goedkeuring verlenen voor korte landingen. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) houdt de exploitant rekening met: 

 

(1) de hoogte van het luchtvaartterrein; 

 

(2) niet meer dan 50% van de kopwindcomponent of niet minder dan 150% van de 

staartwindcomponent; 
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(3) de oppervlaktegesteldheid en het soort oppervlak van de baan; en 

 

(4) de helling van de baan in de richting van de landing. 

 

(c) Bij vluchten die conform subparagraaf a) worden ondernomen, dient te worden aangenomen 

dat: 

 

(1) het vliegtuig op de gunstigste baan zal landen, in windstille omstandigheden; en 

 

(2) het vliegtuig zal landen op de baan die, gezien de te verwachten windsnelheid en -

richting, het rijgedrag van het vliegtuig op de grond en andere omstandigheden zoals de 

aanwezigheid van landingshulpmiddelen en het soort terrein, waarschijnlijk zal worden 

toegewezen. 

 

(d) Indien de exploitant voor de bestemmingshaven niet kan voldoen aan subparagraaf (c)(2), 

mag een vlucht worden ondernomen indien een uitwijkhaven is aangewezen die het mogelijk 

maakt geheel te voldoen aan subparagrafen a), b) en c). 

 

OPS 1.555 

De landing − Natte en verontreinigde banen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat, als de toepasselijke weerberichten of weersvoorspellingen, of 

een combinatie daarvan, aangeven dat de baan nat kan zijn op het geschatte landingstijdstip, 

de beschikbare landingslengte ten minste gelijk is aan de benodigde landingslengte, bepaald 

volgens OPS 1.550, vermenigvuldigd met een factor 1,15. 
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(b) De exploitant zorgt ervoor dat, als de toepasselijke weerberichten of de weersvoorspellingen, 

of een combinatie daarvan, aangeven dat de baan verontreinigd kan zijn op het geschatte 

tijdstip van landing, de landingslengte, bepaald met behulp van in die omstandigheden voor 

de autoriteit aanvaardbare gegevens, niet groter is dan de beschikbare landingslengte. 

 

(c) Op een natte baan mag een landingslengte worden gebruikt die korter is dan voorgeschreven 

bij subparagraaf a), maar niet minder dan voorgeschreven bij OPS 1.550(a), mits het 

vlieghandboek specifieke aanvullende informatie bevat over landingslengtes op natte banen. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.525(b) 

Algemeen − Stijgvlucht bij start en landing 

 

(De voorschriften in deze bijlage zijn gebaseerd op JAR-23,63(c)(1) en JAR-23,63(c)(2), van kracht 

sinds 11 maart 1994). 

 

(a) Stijgvlucht bij de start 

 

(1) Alle motoren in werking 

 

i) De constante stijggradiënt na de start dient ten minste 4% te bedragen, met: 

 

(A) startvermogen op alle motoren; 
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(B) het onderstel uitgeklapt, tenzij het onderstel in ten hoogste 7 seconden kan 

worden ingetrokken, in welk geval het als ingetrokken mag worden 

beschouwd; 

 

(C) de vleugelkleppen in de startpositie(s); en 

 

(D) een klimsnelheid van ten minste 1,1 VMC, of 1,2 VS1, als deze waarde 

groter is. 

 

(2) Eén uitgevallen motor 

 

(i) De constante stijggradiënt op een hoogte van 400 ft boven het startoppervlak dient 

meetbaar positief te zijn, met: 

 

(A) de kritieke motor buiten werking en de propeller daarvan in de stand waarin 

de luchtweerstand het geringst is; 

 

(B) de andere motor op startvermogen; 

 

(C) het onderstel ingetrokken; 

 

(D) de vleugelkleppen in de startpositie(s); en 

 

(E) een klimsnelheid gelijk aan die welke op 50 ft werd bereikt. 
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ii) De constante stijggradiënt op een hoogte van 1500 ft boven het startoppervlak 

dient ten minste 0,75% te zijn, met: 

 

(A) de kritieke motor buiten werking en de propeller daarvan in de stand waarin 

de luchtweerstand het geringst is; 

 

(B) de andere motor op ten hoogste het maximum-duurvermogen; 

 

(C) het onderstel ingetrokken; 

 

(D) de vleugelkleppen ingetrokken; en 

 

(E) een klimsnelheid van ten minste 1,2 VS1. 

 

(b) Stijgvlucht bij de landing 

 

(1) Alle motoren in werking 

 

(i) De constante stijggradiënt dient ten minste 2,5% te bedragen, met: 

 

(A) niet meer dan het vermogen of de stuwkracht die beschikbaar is 8 seconden 

na het moment waarop de gashendels voor het eerst uit de stationaire 

vluchtstand worden gezet; 
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(B) het onderstel uitgeklapt; 

 

(C) de vleugelkleppen in de landingsstand; en 

 

(D) een klimsnelheid gelijk aan VREF. 

 

(2) Eén uitgevallen motor 

 

i) De constante stijggradiënt op een hoogte van 1500 ft boven het landingsoppervlak 

dient ten minste 0,75% te zijn, met: 

 

(A) de kritieke motor buiten werking en de propeller daarvan in de stand waarin 

de luchtweerstand het geringst is; 

 

(B) de andere motor op ten hoogste het maximum-duurvermogen; 

 

(C) het onderstel ingetrokken; 

 

(D) de vleugelkleppen ingetrokken; en 

 

(E) een klimsnelheid van ten minste 1,2 VS1. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.535(b)(1) & (c)(1) 

Startvliegbaan - Navigatie met visuele koersgeleiding 

 

De exploitant zorgt ervoor dat navigatie met visuele koersgeleiding alleen plaatsvindt als de 

weersomstandigheden tijdens de vlucht, met inbegrip van wolkenbasis en zicht, zodanig zijn dat de 

hindernis- en/of grondreferentiepunten kunnen worden gezien en herkend. Het vluchthandboek 

dient voor de betreffende luchtvaartterrein(en) de minimumweersomstandigheden te vermelden 

waarbij het cockpitpersoneel te allen tijde in staat is de juiste vliegbaan ten opzichte van 

grondreferentiepunten te bepalen en te handhaven, teneinde een veilige hoogtemarge boven 

hindernissen en de grond te bewaren, en wel als volgt: 

 

(a) de procedure dient wat betreft grondreferentiepunten duidelijk omschreven te zijn, zodat de te 

vliegen koers geanalyseerd kan worden uit het oogpunt van de voorgeschreven hoogtemarge 

boven hindernissen; 

 

(b) de procedure moet rekening houden met de prestatiegrenzen van het vliegtuig betreffende 

vliegsnelheid, dwarshellingshoek en windeffecten; 

 

(c) een exemplaar van de procedure dient, in tekst- en/of grafische vorm, aan de bemanning te 

worden verstrekt; en 

 

(d) de beperkende omgevingsomstandigheden dienen te worden vermeld (bv. wind, wolken, 

zicht, dag/nacht, omgevingslichtsterkte, verlichting van hindernissen). 
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Bijlage 1 bij OPS 1.550 a) 

Steile-naderingsprocedures 

 

(a) De autoriteit kan de toepassing goedkeuren van steile-naderingsprocedures met dalingshoeken 

van 4,5° of meer en met drempelhoogten van minder dan 50 ft doch niet minder dan 35 ft, 

mits aan de volgende criteria wordt voldaan: 

 

(1) het vlieghandboek dient te vermelden: de maximaal toegelaten dalingshoek, eventuele 

andere beperkingen, normale, abnormale of noodprocedures voor de steile nadering, 

alsmede wijzigingen in de veldlengtegegevens bij het gebruik van de criteria voor een 

steile nadering; 

 

(2) een geschikt glijpadreferentiesysteem, ten minste bestaande in een visueel 

glijpadindicatiesysteem, dient beschikbaar te zijn op ieder luchtvaartterrein waar steile-

naderingsprocedures worden uitgevoerd; en 

 

(3) voor elke bij een steile nadering te gebruiken baan dienen weerminima te worden 

vastgelegd en goedgekeurd.  Aandacht dient te worden besteed aan: 

 

(i) de situatie met betrekking tot hindernissen; 

 

(ii) het type glijpadreferentie en baangeleiding, zoals visuele hulpmiddelen, MLS, 

3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) de minimumeisen wat betreft visuele referentie op de beslissingshoogte (DH) en 

de laagste beslissingshoogte (MDA); 
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(iv) de beschikbare boordapparatuur; 

 

(v) de kwalificaties van de piloot en diens bekendheid met het luchtvaartterrein; 

 

(vi) beperkingen en procedures van het vlieghandboek; en 

 

(vii) criteria voor een afgebroken nadering. 

 

Bijlage 2 bij OPS 1.550(a) 

Korte landingen 

 

(a) Voor de toepassing van OPS 1.550(a)(2) mag de lengte die wordt gebruikt bij de berekening 

van de toegelaten landingsmassa bestaan uit de bruikbare lengte van het beschikbaar 

verklaarde veilige gebied plus de beschikbaar verklaarde landingslengte. De autoriteit kan 

dergelijke vluchten goedkeuren volgens onderstaande criteria: 

 

(1) Het gebruik van het beschikbaar verklaarde veilige gebied moet worden goedgekeurd 

door de luchthavendienst. 

 

(2) Het beschikbaar verklaarde veilige gebied dient vrij te zijn van hindernissen of laagtes 

die een gevaar zouden vormen voor een vliegtuig dat te kort binnenkomt. Gedurende de 

tijd dat de baan in gebruik is voor korte landingen mogen geen mobiele voorwerpen tot 

het beschikbaar verklaarde veilige gebied worden toegelaten. 
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(3) De helling van het beschikbaar verklaarde veilige gebied mag niet groter zijn dan 5% 

opwaarts of 2% neerwaarts in de richting van de landing. 

 

(4) De bruikbare lengte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied volgens de bepalingen van 

deze bijlage mag niet meer zijn dan 90 meter. 

 

(5) De breedte van het beschikbaar verklaarde veilige gebied mag niet minder zijn dan tweemaal 

de breedte van de baan, gecentreerd op het verlengde van de hartlijn. 

 

(6) Hierbij wordt aangenomen dat de hoogte waarop het begin van de bruikbare lengte van het 

afgekondigde veilige gebied wordt gepasseerd, ten minste 50 ft is. 

 

(7) Voor deze vluchtsoort behoeft de bij OPS 1.480 (a)(5) voorgeschreven draagkracht niet te 

worden toegepast op het beschikbaar verklaarde veilige gebied. 

 

(8) Voor elke te gebruiken baan dienen weerminima te worden vastgelegd en goedgekeurd, die 

niet minder mogen zijn dan de minima voor VFR-naderingen of, als deze groter zijn, niet-

precisienaderingen. 

 

(9) De eisen waaraan de piloot dient te voldoen, moeten worden vastgelegd (zie OPS 1.975(a)). 

 

(10) De autoriteit kan alle aanvullende voorwaarden stellen die nodig zijn voor een veilige 

vluchtuitvoering, rekening houdend met de eigenschappen van het vliegtuigtype, de 

naderingshulpmiddelen, en overwegingen in verband met afgebroken nadering/afgebroken 

landingen. 
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SUBDEEL I 

PRESTATIEKLASSE C 

 

OPS 1.560 

Algemeen 

 

Om te voldoen aan de eisten van dit subdeel zorgt de exploitant ervoor dat de goedgekeurde 

prestatiegegevens in het vlieghandboek waar nodig worden aangevuld met andere voor de autoriteit 

aanvaardbare gegevens indien de goedgekeurde prestatiegegevens in het vlieghandboek 

onvoldoende zijn. 

 

OPS 1.565 

De start 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de startmassa niet groter is dan de maximumstartmassa die in 

het vlieghandboek is vastgelegd voor de drukhoogte en de omgevingstemperatuur op het 

luchtvaartterrein waar de start zal worden uitgevoerd. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat, voor vliegtuigen waarvan de gegevens betreffende de 

startveldlengte in het vlieghandboek geen rekening houden met motorstoring, de afstand 

vanaf het begin van de aanloop die het vliegtuig nodig heeft om een hoogte te bereiken van 

50 ft boven de grond met alle motoren werkend op het vastgestelde maximumstartvermogen, 

vermenigvuldigd met een factor: 

 

(1) 1,33 voor vliegtuigen met twee motoren; of 
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(2) 1,25 voor vliegtuigen met drie motoren; of 

 

(3) 1,18 voor vliegtuigen met vier motoren, 

 

niet groter is dan de beschikbare aanlooplengte op het luchtvaartterrein waarop de start zal 

plaatsvinden. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat, voor vliegtuigen waarvan de gegevens betreffende de 

startveldlengte in het vlieghandboek wel rekening houden met motorstoring, conform de 

specificaties in het vlieghandboek aan de volgende eisen wordt voldaan: 

 

(1) de start-stoplengte mag niet groter zijn dan de beschikbare start-stoplengte; 

 

(2) de startlengte mag niet groter zijn dan de beschikbare startlengte, waarbij de vrijstrook 

niet meer mag bedragen dan de helft van de beschikbare aanloop; 

 

(3) de aanlooplengte mag de beschikbare aanlooplengte niet overschrijden; 

 

(4) bij het voldoen aan de bepalingen van deze paragraaf dient één waarde voor V1 voor de 

afgebroken en voortgezette start te worden gebruikt; en 

 

(5) op een natte of verontreinigde baan mag de startmassa niet groter zijn dan die welke is 

toegestaan voor de start op een droge baan onder dezelfde omstandigheden. 
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(d) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagrafen b) en c), dient de exploitant rekening te 

houden met: 

 

(1) de drukhoogte op het luchtvaartterrein; 

 

(2) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein; 

 

(3) de oppervlaktegesteldheid en het soort oppervlak van de baan; 

 

(4) de helling van de baan in de richting van de start; 

 

(5) niet meer dan 50% van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van 

de gemelde staartwindcomponent; en 

 

(6) het eventuele verlies aan baanlengte vanwege het uitlijnen van het vliegtuig voor de 

start. 

 

OPS 1.570 

Vermijden van hindernissen bij de start 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de netto startvliegbaan bij één uitgevallen motor ten minste 

50 ft plus 0,01 x D boven of ten minste 90 m plus 0,125 x D van hindernissen verwijderd 

blijft, waarbij D de horizontale afstand is die het vliegtuig aflegt vanaf het einde van de 

beschikbare startlengte. Voor vliegtuigen met een spanwijdte van minder dan 60 m mag een 

horizontale afstand tot hindernissen worden gebruikt van de halve spanwijdte plus 60 m, plus 

0,125 x D. 
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(b) De startvliegbaan dient te beginnen op een hoogte van 50 ft boven de grond aan het einde van 

de bij OPS 1.565(b) c.q. (c) voorgeschreven startlengte, en te eindigen op een hoogte van 

1500 ft boven de grond. 

 

(c) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) dient de exploitant rekening te houden 

met: 

 

(1) de massa van het vliegtuig bij het begin van de aanloop; 

 

(2) de drukhoogte op het luchtvaartterrein; 

 

(3) de omgevingstemperatuur op het luchtvaartterrein; en 

 

(4) niet meer dan 50% van de gemelde tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van 

de gemelde staartwindcomponent. 

 

(d) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) zijn grondkoerswijzigingen niet 

toegestaan tot aan het punt van de startvliegbaan waar een hoogte van 50 ft boven de grond is 

bereikt. Daarna, tot een hoogte van 400 ft, wordt aangenomen dat de dwarshelling van het 

vliegtuig niet meer dan 15° bedraagt. Boven 400 ft hoogte mogen dwarshellingshoeken groter 

dan 15°, doch niet meer dan 25°, worden gepland. Er dient voldoende rekening te worden 

gehouden met het effect van dwarshelling op vliegsnelheden en de vliegbaan, met inbegrip 

van de toename van afstanden als gevolg van verhoogde vliegsnelheden. 
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(e) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) voor die gevallen waarin geen 

grondkoerswijzigingen van meer dan 15° zijn vereist, behoeft de exploitant geen rekening te 

houden met hindernissen op een zijdelingse afstand van meer dan: 

 

(1) 300 m, indien de piloot in staat is de voorgeschreven navigatienauwkeurigheid te 

handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te 

worden; of 

 

(2) 600 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden. 

 

(f) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) voor die gevallen waarin wel 

grondkoerswijzigingen van meer dan 15° zijn vereist, behoeft de exploitant geen rekening te 

houden met hindernissen op een zijdelingse afstand van meer dan: 

 

(1) 600 m, indien de piloot in staat is de voorgeschreven navigatienauwkeurigheid te 

handhaven over het gehele gebied waar met hindernissen rekening gehouden dient te 

worden; of 

 

(2) 900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden. 

 

(g) Teneinde aan de eisen van OPS 1.570 te voldoen en te zorgen voor een veilige route, met 

vermijding van hindernissen, stelt de exploitant eventualiteitenprocedures vast om het 

vliegtuig in staat te stellen ofwel te voldoen aan de en-route-eisen van OPS 1.580, ofwel te 

landen op het luchtvaartterrein van vertrek dan wel op een startuitwijkhaven. 
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OPS 1.575 

En-route − Alle motoren in werking 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat het vliegtuig, onder de voor de vlucht verwachte 

weersomstandigheden, op elk punt van de route of van elke geplande afwijking daarvan, met 

alle motoren werkend op het gespecificeerde maximum-duurvermogen in staat is een 

stijgsnelheid van ten minste 300 ft per minuut te bereiken op: 

 

(1) de minimumhoogtes voor een veilige vlucht in elk stadium van de te vliegen route of 

van elke geplande afwijking daarvan zoals gespecificeerd in, of berekend op basis van 

de informatie in, het vluchthandboek voor het betreffende vliegtuig; en 

 

(2) de minimumhoogtes die zijn vereist om te voldoen aan de voorschriften van OPS 1.580 

c.q. 1.585. 

 

OPS 1.580 

En-route − Eén uitgevallen motor 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat het vliegtuig, onder de voor de vlucht verwachte 

weersomstandigheden, en ingeval één van de motoren op enig punt van de route of een 

geplande afwijking daarvan uitvalt, met de andere motor of motoren werkend op het 

gespecificeerde maximum-duurvermogen, in staat is de vlucht voort te zetten vanaf de 

kruishoogte tot aan een luchtvaartterrein waar een landing kan worden uitgevoerd conform 

OPS 1.595 c.q. OPS 1.600, en daarbij boven hindernissen die zich op minder dan 9,3 km 

(5 nm) aan weerszijden van de geplande grondkoers bevinden, hoogtes te bewaren van ten 

minste: 

 

(1) 1000 ft als de stijgsnelheid gelijk is aan of groter is dan nul; of 
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(2) 2000 ft als de stijgsnelheid kleiner is dan nul. 

 

(b) De vliegbaan dient een positieve helling te hebben op een hoogte van 450 m (1500 ft) boven 

het luchtvaartterrein waar de landing verondersteld wordt plaats te vinden na het uitvallen van 

een motor. 

 

(c) Voor de toepassing van deze subparagraaf wordt aangenomen dat de beschikbare stijgsnelheid 

van het vliegtuig 150 ft per minuut lager is dan de vermelde bruto stijgsnelheid. 

 

(d) Bij het voldoen aan de bepalingen van deze paragraaf dient de exploitant de breedtemarges 

van subparagraaf a) te verhogen tot 18,5 km (10 nm) indien de navigatie-nauwkeurigheid 

minder is dan 95%. 

 

(e) Brandstoflozing is toegestaan indien een veilige procedure wordt gevolgd en het mogelijk 

blijft om het luchtvaartterrein met de voorgeschreven brandstofreserves te bereiken. 

 

OPS 1.585 

En-route − Vliegtuigen met drie of meer motoren, waarvan er twee zijn uitgevallen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat een vliegtuig met drie of meer motoren, bij de 

langeafstandskruissnelheid met alle motoren in werking en bij standaardtemperatuur en 

windstilte, op geen enkel punt van de beoogde route meer dan 90 minuten is verwijderd van 

een luchtvaartterrein waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte 

landingsmassa, tenzij het vliegtuig voldoet aan subparagrafen b) t/m e). 
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(b) De getoonde vliegbaan met twee uitgevallen motoren dient het vliegtuig in staat te stellen 

onder de verwachte weersomstandigheden de vlucht voort te zetten tot een luchtvaartterrein 

waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte landingsmassa en 

daarbij boven hindernissen die zich binnen 9,3 km (5 nm) aan weerszijden van de geplande 

grondkoers bevinden, een hoogte van ten minste 2000 ft te bewaren. 

 

(c) De twee motoren worden verondersteld uit te vallen op het meest kritieke punt van dat deel 

van de route waar het vliegtuig, bij de langeafstandskruissnelheid met alle motoren in werking 

en bij standaardtemperatuur en windstilte, meer dan 90 minuten is verwijderd van een 

luchtvaartterrein waar wordt voldaan aan de prestatie-eisen die gelden bij de verwachte 

landingsmassa. 

 

(d) De verwachte massa van het vliegtuig op het punt waar de twee motoren verondersteld 

worden uit te vallen, mag niet minder zijn dan de massa waarbij voldoende brandstof 

aanwezig is om door te vliegen naar een luchtvaartterrein waar de landing verondersteld 

wordt plaats te vinden, en daar aan te komen op een hoogte van ten minste 450 m (1500 ft) 

recht boven het landingsgebied en vervolgens nog 15 minuten horizontaal te vliegen. 

 

(e) Voor de toepassing van deze subparagraaf wordt aangenomen dat de beschikbare stijgsnelheid 

van het vliegtuig 150 ft per minuut lager is dan de gespecificeerde stijgsnelheid. 

 

(f) Bij het voldoen aan de bepalingen van deze paragraaf dient de exploitant de breedtemarges uit 

subparagraaf a) te verhogen tot 18,5 km (10 nm) indien de navigatienauwkeurigheid minder is 

dan 95%. 

 

(g) Brandstoflozing is toegestaan indien een veilige procedure wordt gevolgd en het mogelijk 

blijft om het luchtvaartterrein met de voorgeschreven brandstofreserves te bereiken. 
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OPS 1.590 

De landing − Bestemmings- en uitwijkhavens 

 

De exploitant zorgt ervoor dat de conform OPS 1.475 (a) bepaalde landingsmassa van het vliegtuig 

niet groter is dan de in het vlieghandboek gespecificeerde maximumlandingsmassa voor de hoogte 

en, indien daarmee in het vlieghandboek rekening is gehouden de omgevingstemperatuur die wordt 

verwacht voor het geschatte tijdstip van landing op de bestemmingshaven en de uitwijkhaven. 

 

OPS 1.595 

De landing - Droge banen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de conform OPS 1.475 (a) bepaalde landingsmassa voor het 

geschatte tijdstip van landing dusdanig is dat op de bestemmingshaven en op elke 

uitwijkhaven een landing kan worden uitgevoerd waarbij het vliegtuig vanaf 50 ft boven de 

baandrempel binnen 70% van de beschikbare landingslengte tot volledige stilstand komt. 

 

(b) Bij het voldoen aan de bepalingen van subparagraaf a) dient de exploitant rekening te houden 

met: 

 

(1) de hoogte van het luchtvaartterrein; 

 

(2) niet meer dan 50% van de tegenwindcomponent of niet minder dan 150% van de 

staartwindcomponent; 

 

(3) het soort oppervlak van de baan; en 
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(4) de helling van de baan in de richting van de landing. 

 

(c) Bij vluchten die conform subparagraaf a) worden ondernomen, dient te worden aangenomen 

dat: 

 

(1) het vliegtuig zal landen op de gunstigste baan, bij windstilte; en 

 

(2) het vliegtuig zal landen op de baan die, gezien de te verwachten windsnelheid en -

richting, het rijgedrag van het vliegtuig op de grond en andere omstandigheden zoals de 

aanwezigheid van landingshulpmiddelen en het soort terrein, waarschijnlijk zal worden 

toegewezen. 

 

(d) Indien de exploitant voor de bestemmingshaven niet aan subparagraaf (c)(2) kan voldoen, 

mag de vlucht ondernomen worden indien een uitwijkhaven is aangewezen die het mogelijk 

maakt geheel te voldoen aan subparagrafen a), b) en c). 

 

OPS 1.600 

De landing - Natte en verontreinigde banen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat, als de toepasselijke weerberichten of weersvoorspellingen, of 

een combinatie daarvan, aangeven dat de baan nat kan zijn op het geschatte tijdstip van 

landing, de beschikbare landingslengte ten minste gelijk is aan de voorgeschreven 

landingslengte, bepaald volgens OPS 1.595, vermenigvuldigd met een factor 1,15. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat, als de toepasselijke weerberichten of weersvoorspellingen, of 

een combinatie daarvan, aangeven dat de baan verontreinigd kan zijn op het geschatte tijdstip 

van landing, de landingslengte, bepaald met behulp van gegevens die in deze omstandigheden 

voor de autoriteit aanvaardbaar zijn, niet groter is dan de beschikbare landingslengte. 
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SUBDEEL J 

MASSA EN ZWAARTEPUNT 

 

OPS 1.605 

Algemeen 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.605) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat tijdens elke fase van de vluchtuitvoering de belading, massa en 

zwaartepuntsligging van het vliegtuig binnen de grenzen blijven die worden vermeld in het 

goedgekeurde vlieghandboek, of in het vluchthandboek indien deze stringenter zijn. 

 

(b) De exploitant dient van elk vliegtuig de massa en het zwaartepunt te bepalen door het vóór 

indienstname te wegen, en vervolgens telkens na vier jaar indien individuele vliegtuigmassa’s 

worden gebruikt, en negen jaar indien vlootgemiddelden worden gebruikt. De gezamenlijke 

effecten van modificaties en reparaties op de massa en het zwaartepunt dienen in rekening 

gebracht en naar behoren gedocumenteerd te worden. Voorts dienen vliegtuigen opnieuw te 

worden gewogen indien de invloed van modificaties op de massa en het zwaartepunt niet 

nauwkeurig bekend is. 

 

(c) De exploitant dient de massa van alle voorwerpen en bemanningsleden die deel uitmaken van 

de droge massa van het vliegtuig te bepalen door middel van wegen of het gebruik van 

standaardmassa’s. De invloed van de plaats daarvan op het zwaartepunt van het vliegtuig 

dient te worden bepaald. 

 

(d) De exploitant dient de massa van de verkeerslading, met inbegrip van eventuele ballast, te 

bepalen door middel van wegen of door gebruik te maken van standaardmassa’s voor 

passagiers en bagage als gespecificeerd in OPS 1.620. 
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(e) De exploitant dient de massa van de brandstoflading te bepalen door gebruik te maken van de 

werkelijke soortelijke massa of, indien deze niet bekend is, de soortelijke massa die berekend 

is volgens een in het vluchthandboek gespecificeerde methode. 

 

OPS 1.607 

Begripsbepalingen 

 

(a) Droge vliegmassa. De totale massa van het vliegtuig dat gereed is voor een bepaald soort 

vlucht, exclusief alle bruikbare brandstof en de verkeerslading. Inbegrepen in deze massa zijn 

o.a.: 

 

(1) de bemanning en haar bagage; 

 

(2) de maaltijden en verwijderbare uitrusting voor bediening van passagiers; en 

 

(3) drinkwater en toiletchemicaliën. 

 

(b) Maximummassa zonder brandstof. De maximaal toelaatbare massa van een vliegtuig zonder 

bruikbare brandstof. De massa van de brandstof die in bepaalde tanks zit, dient deel uit te 

maken van de massa zonder brandstof indien dit expliciet wordt vermeld in de beperkingen in 

het vlieghandboek. 

 

(c) Maximale structurele landingsmassa. De maximaal toelaatbare totale massa van een vliegtuig 

bij een landing onder normale omstandigheden. 

 

(d) Maximale structurele startmassa. De maximaal toelaatbare totale massa van het vliegtuig aan 

het begin van de aanloop. 
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(e) Classificatie van passagiers. 

 

(1) Onder volwassenen (mannelijk en vrouwelijk) wordt verstaan personen van 12 jaar en 

ouder. 

 

(2) Onder kinderen wordt verstaan personen van ten minste twee doch niet meer dan 12 jaar 

oud. 

 

(3) Onder zuigelingen wordt verstaan personen van minder dan twee jaar oud. 

 

(f) Verkeerslading. De totale massa van passagiers, bagage en vracht, met inbegrip van eventuele 

niet-commerciële lading. 

 

OPS 1.610 

Belading, massa en zwaartepunt 

 

De exploitant vermeldt in het vluchthandboek de grondslagen en methoden van het systeem voor 

belading en bepaling van massa en zwaartepunt, teneinde te voldoen aan de voorschriften van 

OPS 1.605. Dit systeem dient alle voorgenomen vluchtsoorten te omvatten. 

 

OPS 1.615 

Massa van de bemanning 

 

a) De exploitant gebruikt de volgende waarden voor het bepalen van de droge vliegmassa. 

 

(1) Werkelijke massa’s, met inbegrip van eventuele bagage van de bemanning; of 
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(2) standaardmassa’s, met inbegrip van handbagage, van 85 kg voor leden van het 

cockpitpersoneel en 75 kg voor leden van het cabinepersoneel; of 

 

(3) andere voor de autoriteit aanvaardbare standaardmassa’s. 

 

(b) De exploitant dient de droge vliegmassa te corrigeren voor eventuele extra bagage. Bij het 

bepalen van het zwaartepunt van het vliegtuig dient rekening gehouden te worden met de 

plaats van deze extra bagage. 

 

OPS 1.620 

Massa van passagiers en bagage 

 

(a) De exploitant berekent de massa van passagiers en afgegeven bagage met gebruikmaking van 

ofwel de werkelijke, gewogen massa van elke persoon en de werkelijke, gewogen massa van 

de bagage, ofwel de standaardmassa's vermeld in de tabellen 1 t/m 3, tenzij het aantal 

beschikbare passagiersstoelen minder dan 10 bedraagt. In die gevallen mag de massa van 

passagiers worden vastgesteld op basis van een mondelinge verklaring van of namens elke 

passagier, waarbij een vooraf bepaalde constante waarde wordt opgeteld voor handbagage en 

kleding. De procedure waarin wordt vermeld wanneer werkelijke of standaardmassa’s worden 

gebruikt, en de te volgen procedure bij het gebruik van mondelinge verklaringen dienen te 

worden opgenomen in het vluchthandboek. 

 

(b) Wanneer de exploitant de werkelijke massa bepaalt door middel van wegen, zorgt hij ervoor 

dat de persoonlijke bezittingen en de handbagage van de passagiers worden meegewogen. Een 

dergelijke weging dient direct voor het instappen en in de directe nabijheid van het vliegtuig 

plaats te vinden. 
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(c) Indien de massa van de passagiers wordt bepaald met behulp van standaardmassa’s, dienen 

daarvoor de waarden in tabel 1 en 2 te worden gebruikt. Bij de standaardmassa’s van 

volwassenen zijn inbegrepen de handbagage en de massa van een eventuele zuigeling van 

minder dan twee jaar oud wanneer deze op dezelfde passagiersstoel meereist. Zuigelingen die 

een aparte passagiersstoel innemen, dienen voor de toepassing van deze subparagraaf als 

kinderen te worden beschouwd. 

 

(d) Massa van passagiers - 20 stoelen of meer 

 

(1) Als het totale aantal in een vliegtuig aanwezige passagiersstoelen 20 of meer bedraagt, 

zijn de standaardmassa’s van mannen en vrouwen in tabel 1 van toepassing. Als het 

totale aantal in een vliegtuig aanwezige passagiersstoelen 30 of meer bedraagt, mogen 

ook de massa’s voor ‘Alle volwassenen’ in tabel 1 worden gebruikt. 

 

(2) Voor de toepassing van tabel 1 wordt onder “vakantiecharters” verstaan een 

chartervlucht die uitsluitend is bedoeld als onderdeel van een georganiseerde 

vakantiereis. De massa’s voor vakantiecharters zijn van toepassing mits niet meer 

dan 5% van de in het vliegtuig geïnstalleerde passagiersstoelen worden gebruikt voor 

kosteloos vervoer van bepaalde categorieën passagiers. 

 

Tabel 1 

 

20 en meer Aantal passagiersstoelen: 

Man                                   Vrouw 

30 en meer  

Alle volwassenen 

Alle vluchten behalve 

vakantiecharters 

88 kg 70 kg 84 kg 

Vakantiecharters 83 kg 69 kg 76 kg 

Kinderen 35 kg 35 kg 35 kg 
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(e) Massa van passagiers - 19 stoelen of minder. 

 

(1) Als het totale aantal in een vliegtuig aanwezige passagiersstoelen 19 of minder 

bedraagt, zijn de standaardmassa’s in tabel 2 van toepassing. 

 

(2) Op vluchten waarbij geen handbagage in de cabine wordt vervoerd of waarbij apart 

rekening wordt gehouden met de handbagage, mag 6 kilogram worden afgetrokken van 

de massa’s voor mannen en vrouwen. Artikelen zoals een overjas, een paraplu, een 

handtasje, lectuur of een kleine camera worden voor de toepassing van deze 

subparagraaf niet als handbagage beschouwd. 

 

Tabel 2 

Aantal passagiersstoelen 1-5 6-9 10-19 

Mannen 104 kg 96 kg 92 kg 

Vrouwen 86 kg 78 kg 74 kg 

Kinderen 35 kg 35 kg 35 kg 

 

(f) Massa van de bagage 

 

(1) Als het totale aantal in het vliegtuig beschikbare passagiersstoelen 20 of meer bedraagt, 

zijn de standaardmassa’s in tabel 3 van toepassing voor elk stuk afgegeven bagage. 

Voor vliegtuigen met 19 passagiersstoelen of minder dient de werkelijke massa van de 

afgegeven bagage, bepaald door middel van wegen, te worden gebruikt. 
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(2) In tabel 3 wordt verstaan onder: 

 

(i) binnenlandse vlucht: een vlucht waarvan het vertrekpunt en de bestemming binnen de 

grenzen van één staat liggen; 

 

(ii) vlucht binnen de Europese regio: een vlucht, niet zijnde een binnenlandse vlucht, 

waarvan het vertrekpunt en de bestemming binnen het in bijlage 1 bij OPS 1.620 (f) 

vermelde gebied liggen; en 

 

(iii) intercontinentale vlucht: een vlucht, niet zijnde een vlucht binnen de Europese regio, 

waarvan het vertrekpunt en de bestemming in verschillende werelddelen liggen. 

 

Tabel 3 

20 passagiersstoelen of meer 

 

Soort vlucht Standaardmassa voor bagage 

Binnenlands 11 kg 

Binnen de Europese regio 13 kg 

Intercontinentaal 15 kg 

Overige 13 kg 
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(g) De exploitant kan andere standaardmassa’s gebruiken dan die in de tabellen 1 t/m 3, indien hij 

de autoriteit informeert over de redenen hiervoor en van te voren de goedkeuring van de 

autoriteit krijgt. Hij dient tevens een gedetailleerd massaramingsplan ter goedkeuring voor te 

leggen en de in bijlage 1 bij OPS 1.620 (g) gegeven methode voor statistische analyse toe te 

passen. Na verificatie en goedkeuring van de resultaten van de massaramingen door de 

autoriteit zijn de herziene standaardmassa’s alleen van toepassing voor de betreffende 

exploitant. De herziene standaardmassa’s mogen alleen worden gebruikt in omstandigheden 

die overeenkomen met die waarin het ramingsonderzoek werd gehouden. Indien de herziene 

standaardmassa’s hoger zijn dan die in de tabellen 1-3, dienen deze hogere waarden te worden 

gebruikt. 

 

(h) Indien voor een bepaalde vlucht vermoed wordt dat de massa, met inbegrip van handbagage, 

van een aanzienlijk aantal van de passagiers hoger is dan de standaardmassa voor passagiers, 

dient de exploitant de werkelijke massa van die passagiers te bepalen door middel van wegen 

of door een passende vermeerderingsfactor toe te passen. 

 

(i) Indien standaardmassa's voor afgegeven bagage worden gebruikt en een aanzienlijk aantal 

passagiers bagage afgeeft die naar verwachting de standaardmassa voor bagage overschrijdt, 

dient de exploitant de werkelijke massa van die bagage te bepalen door middel van wegen of 

door een passende vermeerderingsfactor toe te passen. 

 

(j) De exploitant zorgt ervoor dat de gezagvoerder wordt ingelicht indien de methode die is 

gebruikt om de massa van de lading te bepalen afwijkt de standaardmethode, en moet erop 

toezien dat deze afwijkende methode wordt vermeld in de massa- en 

zwaartepuntsdocumentatie. 
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OPS 1.625 

Massa- en zwaartepuntsdocumentatie 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.625) 

 

(a) Vóór aanvang van elke vlucht stelt de exploitant massa- en zwaartepuntsdocumentatie op 

waarin de lading en de verdeling daarvan worden vermeld. De massa- en 

zwaartepuntsdocumentatie dient de gezagvoerder in staat te stellen om te bepalen of de lading 

en de verdeling daarvan binnen de massa- en zwaartepuntsgrenzen van het vliegtuig liggen. 

De naam van de persoon die de massa- en zwaartepuntsdocumentatie opstelt, dient op het 

document te worden vermeld. De persoon die toezicht houdt op de belading van het vliegtuig, 

dient door middel van zijn handtekening te bevestigen dat de lading en de verdeling daarvan 

in overeenstemming zijn met massa- en zwaartepuntsdocumentatie. Dit document moet 

aanvaardbaar zijn voor de gezagvoerder, die het voor aanvaarding voorziet van zijn 

handtekening of een gelijkwaardig teken. (Zie ook OPS 1.1055 (a)(12)). 

 

(b) De exploitant dient procedures vast te stellen voor laatste-momentswijzigingen in de lading. 

 

(c) Met goedkeuring van de autoriteit mag de exploitant een andere procedure gebruiken dan 

voorgeschreven bij paragrafen a) en b). 
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Bijlage 1 bij OPS 1.605 

Massa en zwaartepunt - Algemeen 

(Zie OPS 1.605) 

 

(a) Bepaling van de droge vliegmassa van het vliegtuig 

 

(1) Het wegen van vliegtuigen 

 

(i) Nieuwe vliegtuigen worden normaliter gewogen in de fabriek en kunnen in 

principe zonder herweging in dienst worden genomen indien bij het optekenen 

van de massa- en zwaartepuntswaarden rekening is gehouden met wijzigingen in 

of modificaties aan het vliegtuig. Vliegtuigen die van de ene exploitant met een 

goedgekeurd massacontroleprogramma overgaan naar een andere exploitant met 

een goedgekeurd programma, behoeven niet te worden gewogen voor gebruik 

door de ontvangende exploitant tenzij er sinds de laatste weging meer dan vier 

jaren zijn verstreken. 

 

(ii) De individuele massa en de zwaartepuntsligging van elk vliegtuig worden 

periodiek opnieuw vastgesteld. Het maximale interval tussen twee wegingen dient 

door de exploitant te worden vastgesteld en dient te voldoen aan de voorschriften 

van OPS 1.605 (b). Bovendien moeten de massa en het zwaartepunt van elk 

vliegtuig opnieuw worden vastgesteld door middel van: 

 

(A) weging; of 

 

(B) berekening, indien de exploitant de geldigheid van de gekozen berekenings-

methode voldoende kan onderbouwen, telkens wanneer de cumulatieve 

wijzigingen in de droge vliegmassa meer bedragen dan +/−0,5% van de 

maximum-landingsmassa of de cumulatieve verandering in de 

zwaartepunts-ligging meer bedraagt dan 0,5% van de gemiddelde aëro-

dynamische koorde. 
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(2) Vlootgemiddelden voor massa en zwaartepuntsligging 

 

(i) Voor een vloot of groep vliegtuigen van eenzelfde model en configuratie mogen 

een gemiddelde droge vliegmassa en zwaartepuntsligging voor de gehele vloot 

worden gebruikt, mits de droge vliegmassa’s en zwaartepuntsliggingen van de 

individuele vliegtuigen voldoen aan de in subparagraaf ii) gegeven toleranties. 

Voorts zijn de in subparagrafen (iii), (iv) en (a)(3) vermelde criteria van 

toepassing. 

 

(ii) Toleranties 

 

(A) Indien de droge vliegmassa van een gewogen vliegtuig, of de berekende 

droge vliegmassa van een vliegtuig in een vloot, een afwijking van meer dan 

+/− 0,5% van de maximale structurele landingsmassa vertoont ten opzichte 

van de voor de vloot vastgestelde droge vliegmassa, of indien de zwaarte-

puntsligging een afwijking van meer dan +/− 0,5% van de gemiddelde 

aërodynamische koorde vertoont ten opzichte van de voor de vloot vast-

gestelde ligging, wordt dat vliegtuig uit die vloot genomen. Het is 

toegestaan verschillende vloten vast te stellen, elk met een andere 

gemiddelde massa. 

 

(B) In gevallen waarin de massa van het vliegtuig binnen de tolerantie blijft 

voor de droge vliegmassa van de vloot, doch de zwaartepuntsligging buiten 

de vloottolerantie valt, mag het vliegtuig wel gebruikt worden met 

toepassing van de betreffende droge vliegmassa voor de vloot, doch met een 

eigen zwaartepuntsligging. 
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(C) Indien een individueel vliegtuig een materieel, nauwkeurig te omschrijven verschil 

vertoont met andere vliegtuigen in de vloot (bv. de configuratie van de boordkeuken of 

van de stoelen), en dit leidt tot overschrijding van de vloottoleranties, dan mag dit 

vliegtuig deel blijven uitmaken van de vloot mits de massa en/of zwaartepuntsligging 

van dat vliegtuig op passende wijze worden gecorrigeerd. 

 

(D) Vliegtuigen waarvoor geen gemiddelde aërodynamische koorde is gepubliceerd, dienen 

met hun individuele waarden voor massa en zwaartepuntsligging te worden gebruikt of 

dienen aan een speciale studie en goedkeuringsprocedure te worden onderworpen. 

 

(iii) Gebruik van vlootgemiddelden 

 

(A) Na weging van een vliegtuig, of indien een wijziging plaatsvindt in de uitrusting of 

configuratie van het vliegtuig, dient de exploitant te controleren of het vliegtuig binnen 

de in subparagraaf (2)(ii) nader omschreven toleranties valt. 

 

(B) Vliegtuigen die sinds de laatste bepaling van het vlootgemiddelde niet zijn gewogen, 

mogen wel deel blijven uitmaken van een vloot die met vlootgemiddelden werkt, mits 

de individuele waarden via berekening worden herzien en deze binnen de in 

subparagraaf (2)(ii) gegeven toleranties blijven. Indien deze individuele waarden niet 

langer binnen de toleranties vallen, dient de exploitant ofwel nieuwe vlootgemiddelden 

vast te stellen die voldoen aan de bepalingen van subparagrafen (2)(i) en (2)(ii), ofwel 

de vliegtuigen die niet binnen de grenzen vallen, met hun individuele waarden te 

gebruiken. 
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(C) Wanneer de exploitant een vliegtuig toevoegt aan een vloot die met 

vlootgemiddelden werkt, dient hij door middel van wegen of berekening te 

controleren of de werkelijke waarden van dat vliegtuig binnen de in subparagraaf 

(2)(ii) gegeven toleranties vallen. 

 

(iv) Om aan subparagraaf (2)(i) te voldoen dienen de vlootgemiddelden ten minste aan het 

einde van elke vlootmassabepaling te worden bijgesteld. 

 

(3) Aantal te wegen vliegtuigen om vlootgemiddelden te verkrijgen 

 

(i) Als ‘n’ het aantal vliegtuigen is in een vloot die met vlootgemiddelden werkt, dient de 

exploitant, in de periode tussen twee vlootmassabepalingen, ten minste het aantal 

vliegtuigen te wegen dat is aangegeven in de volgende tabel: 

 

Aantal vliegtuigen in de 
vloot 

MINIMUMAANTAL 
WEGINGEN 

2 of 3 N  

4 tot 9 (n+3)/2 

10 of meer (n+51)/10 

 

(ii) Bij de selectie van de te wegen vliegtuigen dient te worden gekozen voor de vliegtuigen 

in de vloot die het langst niet zijn gewogen. 

 

(iii) De periode tussen twee vlootmassabepalingen mag niet meer dan 48 maanden bedragen. 
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(4) Weegprocedure 

 

(i) De weging dient te worden uitgevoerd door de fabrikant of door een erkende 

onderhoudsorganisatie. 

(ii) Er dienen normale, verantwoorde voorzorgsmaatregelen te worden genomen, 

zoals: 

 

(A) controleren of het vliegtuig en de uitrusting compleet zijn; 

 

(B) controleren of de opgetekende vloeistofwaarden juist zijn; 

 

(C) ervoor zorgen dat het vliegtuig schoon is; en 

 

(D) ervoor zorgen dat de weging in een gesloten gebouw wordt uitgevoerd. 

 

(iii) Alle bij het wegen gebruikte apparatuur dient naar behoren te worden geijkt en op 

nul gesteld en dient volgens de instructies van de fabrikant te worden gebruikt. 

Elke weegschaal dient binnen twee jaar, of binnen de door de fabrikant van de 

weegapparatuur bepaalde periode als deze korter is, door de fabrikant, een 

overheidsinstantie op het gebied van maten en gewichten of een andere daartoe 

bevoegde organisatie te worden geijkt. De apparatuur dient het mogelijk te maken 

de massa van het vliegtuig nauwkeurig vast te stellen. 

 

(b) Speciale standaardmassa’s voor de verkeerslading. Naast de standaardmassa’s voor passagiers 

en afgegeven bagage kan de exploitant ook standaardmassa’s voor andere soorten lading ter 

goedkeuring aan de autoriteit voorleggen. 
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(c) Belading van het vliegtuig 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat de belading van zijn vliegtuigen onder toezicht van 

deskundig personeel plaatsvindt. 

 

(2) De exploitant zorgt ervoor dat de vracht geladen wordt conform de gegevens die voor 

het berekenen van de massa en het zwaartepunt van het vliegtuig zijn gebruikt. 

 

(3) De exploitant dient zich te houden aan aanvullende structurele limieten zoals de breuk-

sterkte van de vloer, de maximumbelasting per strekkende meter, de maximummassa 

per vrachtruimte, en/of het maximumaantal zitplaatsen. 

 

d) Grenzen van de zwaartepuntsligging 

 

(1) Operationele zwaartepuntsgrenzen. Tenzij de zitplaatsen worden toegewezen en de 

invloed van het aantal passagiers per stoelrij, van de vracht in individuele 

vrachtruimten, en van de brandstof in individuele tanks nauwkeurig in aanmerking 

wordt genomen bij de zwaartepuntsberekening, dienen operationele marges op de 

gecertificeerde zwaartepuntsgrenzen te worden toegepast. Bij het bepalen van de 

zwaartepuntsmarges dient rekening te worden gehouden met mogelijke afwijkingen van 

de veronderstelde ladingsverdeling. Indien sprake is van vrije zitplaatskeuze, dient de 

exploitant procedures vast te stellen om te garanderen dat het cockpit- of 

cabinepersoneel corrigerend optreedt indien de keuze van zitplaatsen in de 

lengterichting te eenzijdig is. De zwaartepuntsmarges en bijbehorende 

vluchtuitvoeringsprocedures, met inbegrip van de aannames met betrekking tot de 

zitplaatsverdeling van passagiers, dienen voor de autoriteit aanvaardbaar te zijn. 
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(2) Zwaartepunt tijdens de vlucht. Aanvullend op subparagraaf d)(1) dient de exploitant aan 

te tonen dat de procedures volledig rekening houden met de maximale zwaartepunts-

verschuivingen tijdens de vlucht als gevolg van het heen en weer lopen van de passa-

giers/bemanning en het verbruik/overpompen van brandstof. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.620 (f) 

Definitie van het gebied voor vluchten binnen de Europese regio 

 

Voor de toepassing van OPS 1.620 (f) wordt onder “vluchten binnen de Europese regio, niet zijnde 

binnenlandse vluchten” verstaan, vluchten die worden uitgevoerd binnen het gebied afgebakend 

door loxodromen tussen de volgende punten: 

– N7200 E04500 

– N4000 E04500 

– N3500 E03700 

– N3000 E03700 

– N3000 W00600 

– N2700 W00900 

– N2700 W03000 

– N6700 W03000 
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– N7200 W01000 

– N7200 E04500 

zoals in figuur 1 aangegeven: 

 

 
Figuur 1 

De Europese regio 
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Bijlage 1 bij OPS 1.620 (g) 

Procedure voor het vaststellen van herziene standaardmassa’s voor passagiers en bagage 

 

a) Passagiers 

 

(1) Steekproefsgewijze weegmethode. De gemiddelde massa van passagiers en hun hand-

bagage dient te worden vastgesteld door steekproefsgewijze weging. De selectie van de 

willekeurige steekproeven dient qua aard en omvang representatief te zijn voor het 

passagiersaanbod, gelet op de soort vlucht, de vluchtfrequentie op diverse routes, heen-

/terugvluchten, het seizoen en de stoelcapaciteit van het vliegtuig. 

 

(2) Omvang van de steekproef. Het steekproefplan dient de weging te omvatten van ten 

minste het grootste van de volgende aantallen passagiers: 

 

(i) een aantal passagiers berekend uit een voorsteekproef, met gebruik van normale 

statistische procedures en gebaseerd op een betrouwbaarheidsinterval 

(nauwkeurigheid) van 1% voor de gemiddelde massa van alle volwassenen en 2% 

voor die van mannen en vrouwen afzonderlijk; en 

 

ii) voor vliegtuigen met: 

 

(A) een passagierscapaciteit van 40 of meer, een totaal aantal van 2000 

passagiers; of 

 

(B) een passagierscapaciteit van minder dan 40, een totaal aantal van 50 maal de 

passagierscapaciteit. 
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(3) Passagiersmassa’s. Bij de passagiersmassa’s dient inbegrepen te zijn de massa van de 

persoonlijke eigendommen die de passagiers mee aan boord nemen. Bij het nemen van 

steekproeven van passagiersmassa’s worden zuigelingen tegelijk met de begeleidende 

volwassenen gewogen (Zie ook OPS 1620 c), d) en e)). 

 

(4) Weegplaats. De plaats waar de weging van passagiers plaatsvindt wordt zo dicht moge-

lijk bij het vliegtuig gekozen, op een zodanig punt dat er weinig kans is op een veran-

dering in de passagiersmassa doordat passagiers persoonlijke eigendommen afgeven of 

verwerven alvorens aan boord te gaan. 

 

(5) Weegapparatuur. De voor het wegen van passagiers te gebruiken apparatuur dient een 

capaciteit van ten minste 150 kg te hebben. De massa wordt aangegeven met een 

kleinste schaalverdeling van 500 g. De weegapparatuur dient nauwkeurig te zijn tot op 

0,5%, of 200 g indien dit meer is. 

 

(6) Registratie van massa’s. Voor elk van de vluchten in de steekproef dienen de massa van 

de passagiers, de bijbehorende passagierscategorie (d.w.z. man/vrouw/kind) en het 

vluchtnummer te worden geregistreerd. 

 

(b) Afgegeven bagage. De statistische procedure voor het bepalen van herziene standaardmassa’s 

voor bagage op basis van de gemiddelde massa van bagage in de kleinste toegelaten 

steekproef is in principe dezelfde als die voor passagiers en als gespecificeerd in 

subparagraaf a)(1). Voor bagage bedraagt het betrouwbaarheidsinterval (nauwkeurigheid) 1%. 

Er dienen ten minste 2000 stuks afgegeven bagage te worden gewogen. 
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(c) Bepaling van herziene standaardmassa’s voor passagiers en afgegeven bagage 

 

(1) Om ervoor te zorgen dat het gebruik van herziene standaardmassa’s, in plaats van door 

weging bepaalde massa’s, voor passagiers en afgegeven bagage geen nadelige gevolgen 

heeft voor de vliegveiligheid, dient een statistische analyse te worden uitgevoerd. Deze 

analyse levert gemiddelde massa’s op voor passagiers en bagage, naast andere 

gegevens. 

 

(2) Op vliegtuigen met 20 of meer passagiersstoelen zijn deze gemiddelden van toepassing 

als herziene standaardmassa’s voor mannen en vrouwen. 

 

(3) Voor kleinere vliegtuigen dienen herziene standaardmassa’s te worden vastgesteld door 

de gemiddelde passagiersmassa te vermeerderen met: 

 

Aantal passagiersstoelen Voorgeschreven vermeerdering 
van de massa 

1 t/m 5 16 kg 

6 t/m 9 8 kg 

10 t/m 19 4 kg 

 

Op vliegtuigen met 30 of meer stoelen mogen herziene (gemiddelde) standaardmassa’s 

voor ‘Alle volwassenen’ worden toegepast. Herziene standaardmassa’s (gemiddelden) 

voor afgegeven bagage zijn van toepassing op vliegtuigen met 20 of meer stoelen. 
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(4) Het staat exploitanten vrij een gedetailleerd steekproefplan ter goedkeuring bij de 

autoriteit in te dienen en vervolgens een afwijking van de herziene standaardmassa aan 

te vragen, mits deze afwijkende waarde wordt vastgesteld volgens de in deze bijlage 

beschreven procedure. Deze afwijkingen dienen ten minste eens per vijf jaar opnieuw te 

worden bezien. 

 

(5) De herziene standaardmassa's voor 'Alle volwassenen' dienen te worden gebaseerd op 

een man/vrouw-verhouding van 80/20 voor alle vluchten behalve vakantiecharters, 

waarbij deze verhouding 50/50 is. Indien de exploitant goedkeuring wenst te krijgen 

voor het gebruik van een andere verhouding op specifieke routes of vluchten, dienen 

aan de autoriteit gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat deze andere 

man/vrouw-verhouding conservatief is en dat de andere verhouding voor ten minste 

84% overeenkomt met de werkelijke man/vrouw-verhoudingen uit een steekproef van 

ten minste 100 representatieve vluchten. 

 

(6) De gevonden gemiddelde massa’s worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele aantal 

kg. De massa’s van afgegeven bagage worden in voorkomend geval afgerond op het 

dichtstbijzijnde veelvoud van 0,5 kg. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.625 

Massa- en zwaartepuntsdocumentatie 

 

(a) Massa- en zwaartepuntsdocumentatie 

 

(1) Inhoud 
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i) De massa- en zwaartepuntsdocumentatie dient de volgende informatie te bevatten: 

 

(A) de inschrijvingsgegevens van het vliegtuig en het vliegtuigtype; 

 

(B) het identificatienummer en de datum van de vlucht; 

 

(C) de identiteit van de gezagvoerder; 

 

(D) de identiteit van de persoon die het document heeft opgesteld; 

 

(E) de droge vliegmassa en het bijbehorende zwaartepunt van het vliegtuig; 

 

(F) de massa van de brandstof bij de start en de massa van de brandstof voor de 

vlucht; 

 

(G) de massa van andere verbruiksstoffen dan brandstof; 

 

(H) de componenten van de lading met inbegrip van passagiers, bagage, vracht 

en ballast; 

 

(I) de startmassa, de landingsmassa en de massa zonder brandstof; 

 

(J) de verdeling van de lading; 

 

(K) de van toepassing zijnde liggingen van het zwaartepunt; en 

 

(L) de grenswaarden van massa en zwaartepuntsligging. 

 

(ii) Onverminderd de goedkeuring van de autoriteit mag de exploitant een deel van 

deze gegevens weglaten uit de massa- en zwaartepuntsdocumentatie. 
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(2) Laatste-momentswijzigingen Alle laatste-momentswijzigingen die zich voordoen na 

voltooiing van de massa- en zwaartepuntsdocumentatie dienen aan de gezagvoerder te 

worden gemeld en dienen in de documentatie te worden opgetekend. De maximaal 

toegelaten wijziging van het aantal passagiers of de hoeveelheid lading in het 

vrachtruim die als laatste-momentswijziging aanvaardbaar is, moet in het 

vluchthandboek worden gespecificeerd. Indien dit cijfer wordt overschreden, dient de 

massa- en zwaartepuntsdocumentatie opnieuw te worden opgesteld. 

 

(b) Geautomatiseerde systemen. Indien de massa- en zwaartepuntsdocumentatie door een 

geautomatiseerd massa- en zwaartepuntssysteem wordt gegenereerd, dient de exploitant de 

juistheid van de verkregen gegevens te verifiëren. Hij dient een systeem vast te stellen om te 

controleren of het geautomatiseerd systeem wijzigingen in de ingevoerde gegevens naar 

behoren verwerkt en of het systeem steeds correct functioneert, door de verkregen gegevens te 

verifiëren met tussenpozen van ten hoogste zes maanden. 

 

(c) Boordsystemen voor massa en zwaartepunt. De exploitant dient de goedkeuring van de 

autoriteit te krijgen indien hij een boordcomputer voor massa- en zwaartepuntsberekeningen 

wenst te gebruiken als primaire bron bij de vluchtvoorbereiding. 

 

(d) Datalink. Indien de massa- en zwaartepuntsdocumentatie via een zogenaamde datalink naar 

de vliegtuigen wordt gestuurd, dient een kopie van de definitieve massa- en zwaartepunts-

documentatie zoals die door de gezagvoerder is geaccepteerd, beschikbaar te zijn op de grond. 
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SUBDEEL K 

INSTRUMENTEN EN APPARATUUR 

 

OPS 1.630 

Algemene inleiding 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat een vlucht niet wordt ondernomen tenzij de volgens dit subdeel 

voorgeschreven instrumenten en apparatuur: 

 

(1) goedgekeurd zijn, tenzij anders vermeld in subparagraaf c), en geïnstalleerd conform de 

daarop van toepassing zijnde eisen, met inbegrip van de minimumprestatienorm en de 

operationele en luchtwaardigheidsvoorschriften; en 

 

(2) in bedrijfsklare toestand verkeren voor de uit te voeren vluchtsoort, tenzij anders 

vermeld in de MEL (zie OPS 1.030). 

 

(b) De minimumprestatienormen voor instrumenten en apparatuur zijn die welke worden 

voorgeschreven in de toepasselijke European Technical Standard Orders (ETSO), zoals 

vermeld in de van toepassing zijnde specificaties inzake de European Technical Standard 

Orders (CS-TSO), tenzij andere prestatienormen worden voorgeschreven in de operationele 

en luchtwaardigheidsvoorschriften. Instrumenten en apparatuur die op de datum van invoering 

van OPS aan andere ontwerp- en prestatiespecificaties dan ETSO voldoen, mogen in gebruik 

blijven of worden geïnstalleerd, tenzij in dit subdeel aanvullende voorschriften worden 

gesteld. Instrumenten en apparatuur die reeds goedgekeurd zijn behoeven niet te voldoen aan 

een herziene ETSO of een andere herziene specificatie, tenzij voorschriften met 

terugwerkende kracht worden ingesteld. 
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(c) Voor de volgende zaken is geen goedkeuring voorgeschreven: 

 

(1) de in OPS 1.635 genoemde smeltveiligheden; 

 

(2) de in OPS 1.640 (a)(4) genoemde (elektrische) zaklantaarns; 

 

(3) het nauwkeurige uurwerk als genoemd in OPS 1.650 (b) en 1.652 (b); 

 

(4) de in OPS 1.652 (n) genoemde kaarthouder; 

 

(5) de in OPS 1.745 genoemde verbandtrommels (voor EHBO); 

 

(6) de in OPS 1.755 genoemde medische nooduitrusting; 

 

(7) de in OPS 1.810 genoemde megafoons; 

 

(8) de in OPS 1.835 (a) en (c) genoemde nooduitrusting en noodseinvuurwerk-

benodigdheden; en 

 

(9) de in OPS 1.840 genoemde zeeankers en uitrusting voor het aanmeren, verankeren of 

manoeuvreren van water- en amfibievliegtuigen op het water. 

 

(d) Indien het de bedoeling is dat een lid van het cockpitpersoneel een bepaald uitrustingsstuk 

tijdens de vlucht vanuit zijn/haar post gebruikt, dienen deze uitrustingsstukken gemakkelijk 

vanaf die post bediend te kunnen worden. Wanneer één uitrustingsstuk door meer dan één lid 

van het cockpitpersoneel moet worden gebruikt, dient het zodanig te worden geïnstalleerd dat 

het gemakkelijk bediend kan worden vanaf elke post waar het moet worden gebruikt. 
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(e) Instrumenten die door een willekeurig lid van het cockpitpersoneel worden gebruikt, dienen 

zo te zijn opgesteld dat die persoon de aanwijzingen gemakkelijk vanaf zijn/haar post kan 

zien, en daarbij zo weinig mogelijk af hoeft te wijken van de houding en kijkrichting die 

hij/zij normaal inneemt als hij/zij voorwaarts langs de vliegbaan kijkt. Als een enkel 

instrument is voorgeschreven in een vliegtuig dat door meer dan één cockpitpersoneelslid 

wordt bediend, dient dit instrument zo geïnstalleerd te zijn dat het zichtbaar is vanaf elke 

toepasselijke post van het cockpitpersoneel. 

 

OPS 1.635 

Smeltveiligheden 

 

De exploitant voert geen vluchten uit met een vliegtuig waarin smeltveiligheden worden gebruikt 

tenzij er een aantal reservesmeltveiligheden aanwezig is voor gebruik tijdens de vlucht gelijk aan 

10% van het aantal smeltveiligheden van elke grenswaarde, met een minimum van drie voor elke 

grenswaarde. 

 

OPS 1.640 

Luchtvaartuiglichten 

 

De exploitant voert geen vluchten uit met een vliegtuig tenzij het is uitgerust met: 

 

(a) Voor vluchten overdag: 

 

(1) anti-botsingslichten; 
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(2) door het elektrische systeem van het vliegtuig gevoede verlichting die zorgt voor een 

afdoende verlichting van alle instrumenten en apparatuur die essentieel zijn voor het 

veilige gebruik van het vliegtuig; 

 

(3) door het elektrische systeem van het vliegtuig gevoede verlichting die zorgt voor 

verlichting in alle passagierscompartimenten; en 

 

(4) een zaklantaarn voor ieder lid van de voorgeschreven bemanning, binnen handbereik 

wanneer het bemanningslid op de hem/haar toegewezen post zit. 

 

(b) Voor vluchten bij nacht, naast de in paragraaf a) vermelde uitrusting: 

 

(1) navigatie/positielichten; en 

 

(2) twee landingslichten of een enkel licht bestaande uit twee gloeidraden die onafhankelijk 

van elkaar van stroom worden voorzien; en 

 

(3) de verlichting die nodig is om te voldoen aan internationale voor-schriften ter 

voorkoming van botsingen op zee indien het vliegtuig een water- of amfibievliegtuig is. 

 

OPS 1.645 

Ruitenwissers 

 

De exploitant voert geen vluchten uit met een vliegtuig met een maximale gecertificeerde 

startmassa van 5700 kg of meer tenzij het bij elke pilotenpost voorzien is van een ruitenwisser of 

gelijkwaardige inrichting om een deel van de voorruit vrij van neerslag te houden. 
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OPS 1.650 

VFR-vluchten bij dag - Vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur 

 

De exploitant voert overdag geen VFR-vluchten uit tenzij het vliegtuig is uitgerust met de in de 

volgende subparagrafen vermelde vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur en 

tenzij wordt voldaan aan de daarin vermelde voorwaarden, voorzover van toepassing: 

 

(a) een magnetisch kompas; 

 

(b) een nauwkeurig uurwerk dat de tijd aangeeft in uren, minuten en seconden; 

 

(c) een gevoelige barometrische hoogtemeter met een schaalverdeling in ft en een tweede 

schaalverdeling in hectopascal/millibar, verstelbaar voor elke barometrische druk die naar 

verwachting tijdens de vlucht zal worden ingesteld; 

 

(d) een vliegsnelheidsmeter met een schaalverdeling in knopen; 

 

(e) een variometer; 

 

(f) een bocht- en slipaanwijzer, of bochtcoördinator met ingebouwde slipaanwijzer; 

 

(g) een standaanwijzer; 

 

(h) een gestabiliseerde richtingaanwijzer; en 
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(i) een voorziening in de cockpit die de buitentemperatuur aangeeft in graden Celsius. 

 

(j) Voor vluchten die niet langer duren dan 60 minuten, waarvan de start en de landing op 

hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden en die binnen 50 nm van dat luchtvaartterrein blijven, 

mogen alle in subparagrafen f), g) en h) alsmede in de subparagrafen (k)(4), (k)(5) en (k)(6) 

voorgeschreven instrumenten worden vervangen door hetzij een bocht- en slipaanwijzer, 

hetzij een bochtcoördinator met ingebouwde slipaanwijzer, of zowel een standaanwijzer als 

een slipaanwijzer. 

 

(k) Wanneer twee piloten zijn voorgeschreven, dient de post van de tweede piloot als volgt te zijn 

voorzien van afzonderlijke instrumenten: 

 

(1) en gevoelige barometrische hoogtemeter met een schaalverdeling in ft en een tweede 

schaalverdeling in hectopascal/millibar, verstelbaar voor elke barometrische druk die 

naar verwachting tijdens de vlucht zal worden ingesteld; 

 

(2) en vliegsnelheidsmeter met een schaalverdeling in knopen; 

 

(3) een variometer; 

 

(4) een bocht- en slipaanwijzer, of bochtcoördinator met ingebouwde slipaanwijzer; 

 

(5) een standaanwijzer, en 

 

(6) een gestabiliseerde richtingaanwijzer. 
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(l) Elk systeem voor het aanwijzen van de vliegsnelheid dient te zijn voorzien van 

pitotbuisverwarming of gelijkwaardige inrichting ter voorkoming van slechte werking als 

gevolg van condensatie of ijsvorming, voor: 

 

(1) vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg of met 

een maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen; 

 

(2) voor vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is 

afgegeven op of na 1 april 1999. 

 

(m) Wanneer dubbele instrumenten zijn voorgeschreven, houdt dit tevens in dat elke piloot over 

afzonderlijke afleesvensters beschikt, alsmede afzonderlijke keuzeschakelaars of ander 

toebehoren indien van toepassing. 

 

(n) Alle vliegtuigen dienen te zijn voorzien van een inrichting die aangeeft wanneer de stroom-

voorziening naar de voorgeschreven vlieginstrumenten onvoldoende is. 

 

(o) Alle vliegtuigen met samendrukbaarheidsbeperkingen die niet op andere wijze worden 

aangegeven door de voorgeschreven vliegsnelheidsmeters, dienen te zijn voorzien van een 

Machmeter op de post van elke piloot. 

 

(p) De exploitant voert geen VFR-vluchten bij dag uit tenzij het vliegtuig is uitgerust met een 

koptelefoon met statief- of galgmicrofoon of equivalent voor elk in de cockpit dienstdoend lid 

van het cockpitpersoneel. 
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OPS 1.652 

IFR- of nachtvluchten - Vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende apparatuur 

 

De exploitant voert geen IFR-vluchten of VFR-vluchten bij nacht uit tenzij het vliegtuig is uitgerust 

met de in de volgende subparagrafen vermelde vlieg- en navigatie-instrumenten en bijbehorende 

apparatuur en tenzij wordt voldaan aan de daarin vermelde voorwaarden, voorzover van toepassing: 

 

(a) een magnetisch kompas; 

 

(b) een nauwkeurig uurwerk dat de tijd aangeeft in uren, minuten en seconden; 

 

(c) twee gevoelige barometrische hoogtemeters, elk met een schaalverdeling in ft en een tweede 

schaalverdeling in hectopascal/millibar, verstelbaar voor elke barometrische druk die naar 

verwachting tijdens de vlucht zal worden ingesteld. Deze hoogtemeters dienen te zijn 

voorzien van een cilinderwijzeraanduiding of een gelijkwaardige aanduiding; 

 

(d) een systeem dat de vliegsnelheid aangeeft en is voorzien van pitotbuisverwarming of gelijk-

waardige inrichting ter voorkoming van storing vanwege condensatie of ijsvorming, met 

inbegrip van een waarschuwingsinrichting in geval van storing in de pitotbuisverwarming. De 

verplichting om een inrichting te hebben die waarschuwt in geval van storing in de 

pitotbuisverwarming geldt niet voor vliegtuigen met een maximale goedgekeurde configuratie 

voor negen passagierszitplaatsen of minder of een maximale gecertificeerde startmassa van 

5700 kg of minder en waarvoor een individueel bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven 

vóór 1 april 1998: 

 

(e) een variometer; 
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(f) een bocht- en slipaanwijzer; 

 

(g) een standaanwijzer; 

 

(h) een gestabiliseerde richtingaanwijzer; 

 

(i) een voorziening in de cockpit die de buitentemperatuur aangeeft in graden Celsius; en 

 

(j) twee onafhankelijke statische-druksystemen, zij het dat voor propellervliegtuigen met een 

maximale gecertificeerde startmassa van 5700 kg of minder kan worden volstaan met één 

statische-druksysteem en één andere bron voor de statische druk; 

 

(k) wanneer twee piloten zijn voorgeschreven, dient de post van de tweede piloot als volgt te zijn 

voorzien van afzonderlijke instrumenten: 

 

(1) een gevoelige barometrische hoogtemeter met een schaalverdeling in ft en een tweede 

schaalverdeling in hectopascal/millibar, verstelbaar voor elke barometrische druk die 

naar verwachting tijdens de vlucht zal worden ingesteld. Dit mag één van de twee bij 

subparagraaf c) voorgeschreven hoogtemeters zijn. Deze hoogtemeters dienen te zijn 

voorzien van een cilinderwijzeraanduiding of een gelijkwaardige aanduiding; 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 243 
BIJLAGE DG C III   NL 

(2) een systeem dat de vliegsnelheid aangeeft en is voorzien van pitotbuisverwarming of 

gelijkwaardige inrichting ter voorkoming van storing vanwege condensatie of 

ijsvorming, met inbegrip van een waarschuwingsinrichting in geval van storing in de 

pitotbuisverwarming. De verplichting om een inrichting te hebben die waarschuwt in 

geval van storing in de pitotbuisverwarming geldt niet voor vliegtuigen met een 

maximale goedgekeurde configuratie voor negen passagierszitplaatsen of minder of een 

maximale gecertificeerde startmassa van 5700 kg of minder waarvoor een individueel 

bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven vóór 1 april 1998; 

 

(3) een variometer; 

 

(4) een bocht- en slipaanwijzer; 

 

(5) een standaanwijzer; en 

 

(6) een gestabiliseerde richtingaanwijzer. 

 

(l) Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg of met een 

maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen dienen te 

zijn voorzien van een aanvullende reserve-standaanwijzer, die vanuit beide pilotenstoelen kan 

worden gebruikt en die: 

 

(1) onder normale bedrijfsomstandigheden permanent wordt gevoed en, na volledig 

uitvallen van het normale elektriciteitsvoorzieningssysteem, wordt gevoed vanuit een 

stroombron die onafhankelijk is van het normale elektriciteitsvoorzieningssysteem; 

 

(2) na volledig uitvallen van de normale elektriciteitsvoorziening ten minste 30 minuten 

betrouwbaar blijft werken, rekening houdend met andere stroombehoeften die ten laste 

van de noodstroomvoorziening komen en met de vluchtuitvoeringsprocedures; 
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(3) onafhankelijk werkt van alle andere standaanwijzersystemen; 

 

(4) na volledig uitvallen van de normale elektriciteitsvoorziening automatisch werkt; en 

 

(5) tijdens alle fasen van de vlucht voldoende verlicht is, 

 

behalve voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van 5700 kg of minder 

die reeds op 1 april 1995 in een lidstaat waren ingeschreven, en waarvan het linker 

instrumentenpaneel is voorzien van een reserve-standaanwijzer. 

 

(m) Om te voldoen aan subparagraaf l) dient het voor het cockpitpersoneel volledig duidelijk te 

zijn wanneer de bij die subparagraaf voorgeschreven reserve-standaanwijzer wordt gevoed 

door de noodstroomvoorziening. Als de reserve-standaanwijzer zijn eigen toegewezen 

elektriciteitsvoorziening heeft, dient er een bijbehorende aanwijzing te zijn, ofwel op het 

instrument zelf of op het instrumentenpaneel, dat deze voorziening in gebruik is. 

 

(n) Een kaarthouder die zo is opgesteld dat de kaart makkelijk leesbaar is en tijdens nacht-

vluchten verlicht kan worden. 

 

(o) Indien de reserve-standaanwijzer is gecertificeerd overeenkomstig CS 25.1303 (b)(4) of een 

gelijkwaardige norm, mogen de bocht- en slipaanwijzers worden vervangen door 

slipaanwijzers. 

 

(p) Wanneer dubbele instrumenten zijn voorgeschreven, houdt dit in dat voor elke piloot afzon-

derlijke weergavepanelen/beeldschermen zijn voorgeschreven, alsmede afzonderlijke keuze-

schakelaars of andere bijbehorende apparatuur indien van toepassing. 
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(q) Alle vliegtuigen dienen te zijn voorzien van een inrichting die aangeeft wanneer de stroom-

voorziening naar de voorgeschreven vlieginstrumenten onvoldoende is 

 

(r) Alle vliegtuigen met samendrukbaarheidsbeperkingen die niet op andere wijze worden 

aangegeven door de voorgeschreven vliegsnelheidsmeters, dienen op de post van elke piloot 

te zijn voorzien van een Machmeter. 

 

(s) De exploitant voert geen IFR- of nachtvluchten uit tenzij het vliegtuig is uitgerust met een 

koptelefoon met statief- of galgmicrofoon of equivalent voor elk in de cockpit dienstdoend lid 

van het cockpitpersoneel en een zendknop op het stuur van elke voorgeschreven piloot. 

 

OPS 1.655 

Aanvullende uitrusting voor IFR-vluchten of nachtvluchten met één piloot 

 

De exploitant voert geen IFR-vluchten uit met één piloot tenzij het vliegtuig is uitgerust met een 

automatische piloot die ten minste in staat is om een vaste hoogte en koers aan te houden. 

 

OPS 1.660 

Hoogtemeldingssysteem 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig met schroefturbinemotoren met een 

maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kg of een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen, of van een vliegtuig met 

straalmotoren, tenzij dit is voorzien van een hoogtemeldingssysteem dat in staat is: 

 

(1) het cockpitpersoneel te waarschuwen wanneer een vooraf gekozen hoogte wordt 

genaderd; en 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 246 
BIJLAGE DG C III   NL 

(2) het cockpitpersoneel te waarschuwen door middel van ten minste een geluidssignaal, 

wanneer de vooraf ingestelde hoogte in op- of neerwaartse richting wordt overschreden,  

 

 behalve voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van 5700 kg of 

minder en een maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan negen passagiers-

zitplaatsen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven vóór 

1 april 1972 en die op 1 april 1995 reeds in een lidstaat waren ingeschreven. 

 

OPS 1.665 

Grondnaderingswaarschuwingssysteem en terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig met schroefturbinemotoren met een 

maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kg of een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen, tenzij dit is voorzien van een 

grondnaderingswaarschuwingssysteem dat vroegtijdig waarschuwt voor terreinbotsingsgevaar 

(terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem - TAWS).  

 

(b) Het grondnaderingswaarschuwingssysteem dient het cockpitpersoneel automatisch, door 

middel van geluidssignalen die met visuele signalen mogen worden aangevuld, tijdig en 

duidelijk op de hoogte te stellen van daalsnelheid, nabijheid van de grond, hoogteverlies na de 

start of doorstart, onjuiste landingsconfiguratie en negatieve afwijkingen ten opzichte van het 

glijpad. 

 

(c) Het terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem dient het cockpitpersoneel automatisch 

door middel van visuele en geluidssignalen en een terreinwaarschuwingsscherm tijdig te 

waarschuwen om tijdens een gecontroleerde vlucht botsingen met het terrein te voorkomen, 

en dient een vooruitblik te geven en een veilige hoogtemarge boven de grond aan te geven. 
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OPS 1.668 

Boordinstallatie ter voorkoming van botsingen 

 

De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig met schroefturbinemotoren met een maximale 

gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg of een maximale goedgekeurde configuratie voor 

meer dan 19 passagierszitplaatsen, tenzij het is uitgerust met een boordinstallatie ter voorkoming 

van botsingen met een prestatieniveau van ten minste ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Weerradarapparatuur aan boord 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van: 

 

(1) een vliegtuig met drukcabine; of 

 

(2) een vliegtuig zonder drukcabine met een maximale gecertificeerde startmassa van meer 

dan 5700 kg; of 

 

(3) een vliegtuig zonder drukcabine met een maximale goedgekeurde configuratie voor 

meer dan negen passagierszitplaatsen, tenzij het vliegtuig - telkens wanneer het bij 

nacht of onder instrumentweersomstandigheden wordt gebruikt in gebieden waar zich 

naar verwachting langs de route onweersbuien of andere potentieel gevaarlijke, binnen 

de detectieresolutiegrenzen van boordweerradarvallende weersomstandigheden kunnen 

voordoen - is voorzien van een weerradarinstallatie aan boord. 
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(b) Voor propellervliegtuigen met drukcabine en een maximale gecertificeerde startmassa van 

niet meer dan 5700 kg en een maximale goedgekeurde configuratie voor niet meer dan negen 

passagierszitplaatsen, mag de weerradarapparatuur worden vervangen door andere apparatuur 

die in staat is onweersbuien of andere potentieel gevaarlijke, binnen de 

detectieresolutiegrenzen van boordweerradar vallende weersomstandigheden waar te nemen, 

mits de autoriteit daarvoor haar goedkeuring heeft gegeven. 

 

OPS 1.675 

Apparatuur voor vluchtuitvoering bij mogelijke ijsvorming 

 

(a) De exploitant mag een vliegtuig niet gebruiken onder verwachte of daadwerkelijke 

ijsafzettingsomstandigheden, tenzij het is gecertificeerd en uitgerust om onder dergelijke 

omstandigheden te worden gebruikt. 

 

(b) De exploitant mag een vliegtuig niet gebruiken onder verwachte of daadwerkelijke 

ijsafzettingsomstandigheden, tenzij het is uitgerust met een lichtinstallatie of andere 

voorziening om de ijsafzetting waar te nemen. De te gebruiken verlichting dient zodanig te 

zijn dat deze geen schittering of weerspiegeling veroorzaakt die bemanningsleden zou kunnen 

hinderen bij de uitvoering van hun taken. 

 

OPS 1.680 

Apparatuur voor het detecteren van kosmische straling 

 

De exploitant zorgt ervoor dat vliegtuigen bedoeld om te worden gebruikt boven 15.000 m 

(49.000 ft) zijn uitgerust met een instrument dat doorlopend de intensiteit van de ontvangen 

kosmische straling (d.w.z. de som van de ioniserende en neutronenstraling afkomstig van de 

melkweg en de zon) en de cumulatieve dosis op elke vlucht meet en aangeeft. 
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OPS 1.685 

Intercominstallatie voor het cockpitpersoneel 

 

De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig waarvoor een cockpitbemanning van meer 

dan één persoon is voorgeschreven, tenzij het is uitgerust met een intercominstallatie voor het 

cockpitpersoneel, met inbegrip van koptelefoons en microfoons anders dan handmicrofoons, voor 

gebruik door alle cockpitpersoneelsleden. 

 

OPS 1.690 

Intercominstallatie voor bemanningsleden 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met een maximale gecertificeerde 

startmassa van meer dan 15 000 kg of een maximale goedgekeurde configuratie voor meer 

dan 19 passagierszitplaatsen, tenzij het is uitgerust met een intercominstallatie voor 

bemanningsleden, met uitzondering van vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van 

luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven vóór 1 april 1965 en die op 1 april 1995 reeds in 

een lidstaat waren ingeschreven. 

 

(b) De bij deze paragraaf voorgeschreven intercominstallatie voor bemanningsleden dient: 

 

(1) onafhankelijk te werken van de omroepinstallatie, met uitzondering van portofoons, 

koptelefoons, microfoons, keuzeschakelaars en signaalgevers; 

 

(2) de communicatie in beide richtingen mogelijk te maken tussen de cockpit en: 

 

(i) elk passagierscompartiment; 
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(ii) elke boordkeuken die niet op een passagiersdek is gelegen; en 

 

(iii) elk afgelegen bemanningscompartiment dat niet op het passagiersdek is gelegen en niet 

gemakkelijk toegankelijk is vanuit een passagierscompartiment. 

 

(3) gemakkelijk bereikbaar te zijn vanaf elk van de posten van het voorgeschreven 

cockpitpersoneel in de cockpit; 

 

(4) gemakkelijk bereikbaar te zijn op de posten van het voorgeschreven cabinepersoneel nabij 

elke of elk paar nooduitgang(en) op vloerniveau; 

 

(5) te zijn voorzien van een meldingssysteem bestaande uit geluids- en lichtsignalen waarmee het 

cockpitpersoneel het cabinepersoneel kan waarschuwen en omgekeerd; 

 

(6) een voorziening te hebben waarmee de ontvanger van een oproep kan bepalen of er sprake is 

van een normale oproep of een noodoproep; en 

 

(7) op de grond de communicatie mogelijk te maken tussen het grondpersoneel en ten minste 

twee leden van het cockpitpersoneel. 
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OPS 1.695 

Omroepinstallatie 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig met een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan 19 passagierszitplaatsen, tenzij deze is voorzien van een 

omroepinstallatie. 

 

(b) De bij deze paragraaf voorgeschreven omroepinstallatie dient: 

 

(1) onafhankelijk te werken van de intercominstallaties met uitzondering van portofoons, 

koptelefoons, microfoons, keuzeschakelaars en signaalgevers; 

 

(2) gemakkelijk bereikbaar te zijn voor direct gebruik vanaf de post van elk voorgeschreven 

cockpitpersoneelslid; 

 

(3) voor elke voorgeschreven passagiersnooduitgang op vloerniveau in de nabijheid van een 

cabinepersoneelsstoel, voorzien te zijn van een microfoon die gemakkelijk bereikbaar is 

voor het zittende bemanningslid, met dien verstande dat volstaan kan worden met één 

microfoon voor meer dan een uitgang, mits de uitgangen zo dicht bij elkaar liggen dat 

mondelinge communicatie tussen zittende leden van het cabinepersoneel zonder 

hulpmiddelen mogelijk is; 

 

(4) binnen 10 seconden te kunnen worden gebruikt door een lid van het cabinepersoneel op 

elk van de posten in het compartiment van waaruit de installatie voor gebruik 

toegankelijk is; en 

 

(5) hoorbaar en verstaanbaar te zijn op alle passagiersstoelen, toiletten, en stoelen en posten 

van het cabinepersoneel. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 252 
BIJLAGE DG C III   NL 

OPS 1.700 

Cockpitgeluidsopnameapparatuur-1 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig waarvoor het individuele bewijs van 

luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998, en dat 

 

(1) door meer dan één turbinemotor wordt aangedreven en een maximale goedgekeurde 

configuratie heeft van meer dan negen passagierszitplaatsen; of 

(2) een maximale gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 5700 kg, 

 

tenzij het is voorzien van een cockpitgeluidsopnameapparaat dat opnamen met tijds-

aanduiding maakt van: 

 

(i) mondelinge radioberichten die vanuit de cockpit verzonden of daar ontvangen 

zijn; 

 

(ii) de auditieve omgeving van de cockpit, met inbegrip van een ononderbroken 

opname van de geluidssignalen die worden ontvangen van elke in gebruik zijnde, 

aan een galg of statief bevestigde of in een masker gemonteerde microfoon; 

 

(iii) de mondelinge communicatie tussen leden van het cockpitpersoneel in de cockpit 

via de intercominstallatie van het vliegtuig; 

 

(iv) de stem- of geluidssignalen ter identificatie van navigatie- of naderings-

hulpmiddelen die naar een koptelefoon of luidspreker worden doorgeleid; en 
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(v) de mondelinge mededelingen van leden van het cockpitpersoneel in de cockpit via de 

omroepinstallatie, indien geïnstalleerd. 

 

(b) Het cockpitgeluidsopnameapparaat moet ten minste de informatie kunnen bewaren die 

gedurende de laatste twee uren is opgenomen, met dien verstande dat voor vliegtuigen met 

een maximale gecertificeerde startmassa van 5700 kg of minder deze periode mag worden 

verminderd tot 30 minuten. 

 

(c) Het cockpitgeluidsopnameapparaat dient automatisch te beginnen met opnemen voordat het 

vliegtuig zich op eigen kracht voortbeweegt en door te gaan met opnemen tot het moment dat 

de vlucht is beëindigd en het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen. 

Bovendien moet het cockpitgeluidsopnameapparaat, voorzover de stroomvoorziening dat 

toelaat, zo vroeg mogelijk beginnen met opnemen tijdens de cockpitcontroles vóór het starten 

van de motor(en) aan het begin van de vlucht tot aan de cockpitcontroles direct na het 

uitschakelen van de motor(en) aan het einde van de vlucht. 

 

(d) Het cockpitgeluidsopnameapparaat dient te zijn voorzien van een hulpmiddel waarmee het 

apparaat in het water kan worden opgespoord. 

 

OPS 1.705 

Cockpitgeluidsopnameapparatuur-2 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig met meer dan één turbinemotor waarvoor 

het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst werd afgegeven op of na 

1 januari 1990 tot en met 31 maart 1998, met een maximale gecertificeerde startmassa van 

5700 kg of minder en een maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan negen 

passagierszitplaatsen, tenzij het is uitgerust met een cockpitgeluidsopnameapparaat dat 

opnamen maakt van: 

 

(1) mondelinge radioberichten die vanuit de cockpit verzonden of daar ontvangen zijn; 
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(2) de auditieve omgeving van de cockpit, met inbegrip van, voorzover mogelijk, een 

ononderbroken opname van de geluidssignalen die worden ontvangen van elke in 

gebruik zijnde, aan een galg of statief bevestigde of in een masker gemonteerde 

microfoon; 

 

(3) de mondelinge communicatie tussen leden van het cockpitpersoneel in de cockpit via de 

intercominstallatie van het vliegtuig; 

 

(4) de stem- of geluidssignalen ter identificatie van navigatie- of naderingshulpmiddelen die 

naar een koptelefoon of luidspreker worden doorgeleid; en 

 

(5) de mondelinge mededelingen van leden van het cockpitpersoneel in de cockpit via de 

omroepinstallatie, indien geïnstalleerd. 

 

(b) Het cockpitgeluidsopnameapparaat moet ten minste de informatie kunnen bewaren die is 

opgenomen gedurende de laatste 30 gebruiksminuten. 

 

(c) Het cockpitgeluidsopnameapparaat moet beginnen met opnemen voordat het vliegtuig zich op 

eigen kracht voortbeweegt en doorgaan met opnemen tot de vlucht is beëindigd en het 

vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen. Bovendien moet het 

cockpitgeluidsopnameapparaat, voorzover de stroomvoorziening dat toelaat, zo vroeg 

mogelijk beginnen met opnemen tijdens de cockpitcontroles voor aanvang van de vlucht tot 

aan de cockpitcontroles direct na het uitschakelen van de motor(en) aan het einde van de 

vlucht. 

 

(d) Het cockpitgeluidsopnameapparaat dient te zijn voorzien van een hulpmiddel waarmee het 

apparaat in het water kan worden opgespoord. 
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OPS 1.710 

Cockpitgeluidsopnameapparatuur-3 

 

(a) De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig met een maximale gecertificeerde 

startmassa van meer dan 5700 kg waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor 

het eerst is afgegeven vóór 1 april 1998, tenzij het is voorzien van een 

cockpitgeluidsopnameapparaat dat opnamen maakt van: 

 

(1) mondelinge radioberichten die vanuit de cockpit verzonden of daar ontvangen zijn; 

 

(2) de auditieve omgeving van de cockpit; 

 

(3) de mondelinge communicatie tussen leden van het cockpitpersoneel in de cockpit via de 

intercominstallatie van het vliegtuig; 

 

(4) de stem- of geluidssignalen ter identificatie van navigatie- of naderingshulpmiddelen die 

naar een koptelefoon of luidspreker worden doorgeleid; en 

 

(5) de mondelinge mededelingen van leden van het cockpitpersoneel in de cockpit via de 

omroepinstallatie, indien geïnstalleerd. 

 

(b) Het cockpitgeluidsopnameapparaat moet ten minste de informatie kunnen bewaren die is 

opgenomen gedurende de laatste 30 gebruiksminuten. 
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(c) Het cockpitgeluidsopnameapparaat moet beginnen met opnemen voordat het vliegtuig zich op 

eigen kracht voortbeweegt en doorgaan met opnemen tot de vlucht is beëindigd en het 

vliegtuig zich niet langer op eigen kracht kan voortbewegen. 

 

(d) Het cockpitgeluidsopnameapparaat dient te zijn voorzien van een hulpmiddel waarmee het 

apparaat in het water kan worden opgespoord. 

 

OPS 1.715 

Vluchtgegevensschrijvers-1 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.715) 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig waarvoor het individuele bewijs van 

luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 april 1998, en dat 

 

(1) door meer dan één turbinemotor wordt aangedreven en een maximale goedgekeurde 

configuratie heeft voor meer dan negen passagierszitplaatsen; of 

 

(2) een maximale gecertificeerde startmassa heeft van meer dan 5.700 kg, 

 

tenzij het is voorzien van een vluchtgegevensschrijver die gegevens digitaal opneemt en 

opslaat en waarmee die gegevens gemakkelijk uit het opslagmedium kunnen worden opge-

vraagd. 

 

(b) De vluchtgegevensschrijver moet ten minste de gegevens kunnen bewaren die gedurende de 

laatste 25 gebruiksuren zijn opgenomen, met dien verstande dat voor vliegtuigen met een 

maximale gecertificeerde startmassa van 5.700 kg of minder deze periode mag worden 

verminderd tot 10 uren. 
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(c) De vluchtgegevensschrijver dient opnamen met tijdsaanduiding te maken van: 

 

(1) de in de tabellen A1 of A2 van bijlage 1 bij OPS 1.715 vermelde parameters, voorzover 

van toepassing; 

 

(2) voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 27.000 kg, 

de extra parameters vermeld in tabel B van bijlage 1 bij OPS 1.715; 

 

(3) voor de onder a) omschreven vliegtuigen dient de vluchtgegevensschrijver tevens even-

tuele bijzondere parameters op te nemen met betrekking tot nieuwe of unieke ontwerp- 

of gebruikseigenschappen van het vliegtuig die daartoe tijdens de normale of 

aanvullende typecertificering door de autoriteit zijn aangemerkt; en 

 

(4) voor vliegtuigen met elektronische displays de in tabel C van bijlage 1 bij OPS 1.715 

vermelde parameters, met dien verstande dat voor vliegtuigen waarvoor het eerste 

bewijs van luchtwaardigheid vóór 20 augustus 2002 is afgegeven, de parameters 

waarvoor: 

 

(i) de sensor niet beschikbaar is; of 

 

(ii) het boordsysteem dat of de boordapparatuur die de gegevens genereert, moet 

worden gewijzigd; of 

 

(iii) de signalen niet compatibel zijn met het opnamesysteem;  

 

niet behoeven te worden opgenomen indien de autoriteit hiermee akkoord gaat. 
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(d) De gegevens dienen te worden verkregen uit bronnen in het vliegtuig die nauwkeurige 

correlatie met de aan het cockpitpersoneel getoonde informatie mogelijk maken. 

 

(e) De vluchtgegevensschrijver moet automatisch beginnen met opnemen voordat het vliegtuig 

zich op eigen kracht kan voortbewegen en moet automatisch stoppen zodra het vliegtuig zich 

niet langer op eigen kracht kan voortbewegen. 

 

(f) De vluchtgegevensschrijver moet zijn voorzien van een inrichting waarmee de 

gegevensschrijver in het water kan worden opgespoord. 

 

(g) Vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven 

op of na 1 april 1998 tot en met 1 april 2001, behoeven niet aan OPS 1.715 c) te voldoen 

indien de autoriteit daarmee akkoord gaat, mits: 

 

(1) niet aan OPS 1.715 c) kan worden voldaan zonder ingrijpende wijziging van andere 

boordsystemen en -apparatuur dan de vluchtgegevensschrijver; en 

 

(2) het vliegtuig voldoet aan OPS 1.715 c), behalve dat parameter 15b in tabel A van 

bijlage I bij OPS 1.720 niet hoeft te worden opgenomen. 
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OPS 1.720 

Vluchtgegevensschrijvers-2 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.720) 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig waarvoor het individuele bewijs van 

luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of na 1 juni 1990 tot en met 31 maart 1998 en 

met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg, tenzij het is voorzien van 

een vluchtgegevensschrijver die gegevens digitaal opneemt en opslaat en waarmee die 

gegevens gemakkelijk uit het opslagmedium kunnen worden opgevraagd. 

 

(b) De vluchtgegevensschrijver moet ten minste de gegevens kunnen bewaren die gedurende de 

laatste 25 gebruiksuren zijn opgenomen. 

 

(c) De vluchtgegevensschrijver dient opnamen met tijdsaanduiding te maken van: 

 

(1) de in tabel A van bijlage 1 bij OPS 1.720 vermelde parameters, en 

 

(2) voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 27.000 kg, 

de extra parameters vermeld in tabel B van bijlage 1 bij OPS 1.720. 

 

(d) Voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van 27.000 kg of minder 

hoeven, indien de autoriteit daarmee akkoord gaat, de parameters 14 en 15b van tabel A bij 

OPS 1.720 niet te worden opgenomen indien aan een van de volgende voorwaarden wordt 

voldaan: 

 

(1) De sensor is niet dadelijk beschikbaar, 
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